
Hanifah Fauziah, 2019 
PROGRAM BIMBINGAN SOSIAL UNTUK MENGEMBANGKAN EMPATI BUDAYA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian  

3.1.1 Pendekatan Penelitian  

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam 

pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan menggunakan instrumen dengan 

pertanyaan atau pernyataan yang telah ditetapkan sebelumnya. Data kemudian diolah 

menggunakan analisis statistik dan diinterpretasikan dengan membandingkan hasil 

analisis tersebut pada hipotesis serta penelitian sebelumnya (Creswell, 2012, hlm. 

13). 

3.1.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif salah satu metode dalam pendekatan kuantitatif untuk 

mengidentifikasi sejumlah populasi melalui data yang diambil dari sampel penelitian 

(Creswell, 2012, hlm. 21).  

3.2 Lokasi dan Partisipan  

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Soreang yang berlokasi di Jalan 

Raya Soreang-Banjaran KM. 3, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat. Pemilihan 

lokasi penelitian berdasar pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil 

dari studi pendahuluan tersebut menunjukkan terdapat fenomena kurangnya rasa 

peduli terhadap kelompok budaya yang berbeda. 

 Peneliti tertarik untuk meneliti empati budaya peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Soreang Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan hasil studi pendahuluan 

berupa wawancara tidak struktur dengan guru BK dan juga observasi terhadap peserta 

didik dengan hasil sebagai berikut: 
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1. Terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan perlunya pengembangan empati 

budaya peserta didik berdasarkan pada rendahnya beberapa aspek dalam empati 

budaya;
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2. Belum ada peneltian mengenai empati budaya peserta didik di SMA Negeri 1 

Soreang. 

3.2.2 Partisipan 

 Partisipan dalam penelitian meliputi 137 peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Banjaran Tahun Ajaran 2018/2019, dan tiga dosen ahli untuk uji coba instrumen, 

serta 366 peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Soreang Tahun Ajaran 2018/2019 

sebagai populasi dalam penelitian. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian adalah seluruh peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Soreang Tahun Ajaran 2018/2019 yang terdiri dari 196 laki-laki dan 227 perempuan. 

Penelitian menggunakan seluruh subjek dalam penelitian menjadi sampel penelitian 

yang disebut sampling jenuh (Sugiyono, 2015,hlm. 85). 

 Populasi yang dipilih merupakan remaja yang memiliki salah satu tugas 

perkembangan untuk mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. 

Remaja yang memiliki perilaku sosial yang belum matang memiliki karakteristik 

diskriminasi terhadap latar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. 

Memasuki sekolah menengah atas, peserta didik mengalami perubahan lingkungan 

yang menjadi semakin luas dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar 

budaya yang berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan peserta didik kesulitan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan baru. 

 Dilatarbelakangi oleh fenomena tersebut, penelitian ditujukan unutk 

mengetahui gambaran empirik empati budaya peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Soreang Tahun Ajaran 2018/2019. 

 Dari 410 jumlah populasi, hanya 89,26% / 366 peserta didik berpartisipasi 

dalam pengisian instrumen penerimaan diri peserta didik dikarenakan terdapat peserta 

didik dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berada di tempat penelitian. 

Adapun jumlah populasi dan jumlah peserta didik yang berpartisipasi pada setiap 

kelas dijelaskan pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Penelitian 

Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Soreang 

Kelas Populasi Jumlah 

Responden 

X IPA 1 35 35 

X IPA 2 34 31 

X IPA 3 33 29 

X IPA 4 35 31 

X IPA 5 34 32 

X IPA 6 35 33 

X IPA 7 34 31 

X IPS 1  34 31 

X IPS 2 35 32 

X IPS 3 34 27 

X IPS 4 34 31 

X IPS 5 33  25 

Jumlah 410 366 

 

3.4 Penyusunan Instrumen 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data mengenai gambaran 

umym empati budaya peserta didik kelas X. Untuk memperoleh data tersebut 

diperlukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

instrumen empati budaya pesert didik. Pengembangan instrument tersebut dilakukan 

dengan merumuskan konsep mengenai empati budaya, definisi operasional dari 

empati budaya, serta pengembangan kisi-kisi instrumen empati budaya. 

3.4.1 Konsep Empati Budaya 

Konsep empati budaya sendiri masih terbilang baru dalam psikologi sosial 

(Taufik, 2012, hlm. 30). Meskipun sudah banyak kerangka kerja mengenai empati 

dikembangkan dalam     penelitian-penelitian terdahulu, aspek budaya dan etnis dari 

kerangka kerja tersebut masih terbatas (Rasoal, dkk., 2011, hlm. 1).  

Dyche & Zayas (2011, hlm. 246) menjelaskan konsep empati budaya dalam 

lingkup psikoterapi. Menurut mereka empati budaya merupakan keterampilan atau 

sikap yang menghubungkan perbedaan budaya yang dimiliki oleh terapis dan klien 
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serta membantu terapis untuk mengintegrasikan sikap keterbukaan dengan 

pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja secara lintas budaya. Meskipun 

pengetahuan mengenai budaya dari klien dianggap penting dalam terapi lintas 

budaya, banyak peneliti menjelaskan bahwa pengetahuan budaya saja tidak cukup 

untuk keterlibatan klien dan proses terapi yang sukses.  Empati budaya membuat 

terapis mampu menerapkan keterampilan yang mereka miliki dalam situasi dimana 

tidak ada petunjuk yang biasanya diandalkan untuk bisa memahami dan 

berkomunikasi.  

Empati budaya menurut Brantmeier (2008, hlm. 70) adalah kondisi saling 

memahami yang berdasar atas proses mengetengahkan pengambilan posisi dengan 

pengalaman unik orang lain dalam tingkatan emosional, intelektual, fisik, dan 

spiritual. Pemahaman bersama mengenai pengalaman orang lain muncul dari 

pertukaran dialog antara dua orang atau kelompok dengan budaya yang berbeda. 

Emapati budaya dianggap sebagai kapasitas manusia yang dapat ditumbuhkan dan 

mungkin akan menimbulkan perubahan sosial yang positif dalam konteks 

diskriminasi ras/etnis, akses yang tidak adil untuk sumber daya, dan hubungan 

kekuasaan yang tidak sama sehingga menimbulkan ketidakadilan.  

Konsep empati budaya yang paling lengkap dan dan kompleks adalah teori empati 

budaya yang dikembangkan oleh Ridley & Lingle pada tahun 1996. Ridley & Lingle 

(dalam Wang, dkk., 2003, hlm. 222) menjelaskan bahwa empati budaya merupakan 

kemampuan yang dapat dipelajari dan bersifat multidimensional. Model yang 

dikembangkan terdiri dari tiga proses, yaitu kognitif, afektif dan komunikatif. Berikut 

merupakan penjelasan dari masing-masing aspek dari empati budaya: 

1) Aspek kognitif  

Merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain yang 

memiliki budaya berbeda serta kemampuan untuk memandang kehidupan seperti 

yang dipikirkan oleh kelompok budaya lain yang berbeda.  

2) Aspek afektif  
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Merupakan respon emosional terhadap kondisi emosi kelompok budaya lain. 

Komponen emosi dalam empati budaya merupakan kepedulian terhadap perasaan 

seseorang dari kelompok budaya lain sehingga dapat merasakan kondisi emosional 

seseorang tersebut berdasarkan pada sudut pandang budayanya.  

3) Aspek komunikatif  

Meliputi penyampaian pemahaman yang tepat terhadap kelompok budaya yang 

berbeda. 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka empati budaya adalah kemampuan 

individu untuk dapat memahami perasaan dan pikiran orang lain yang memiliki 

budaya berbeda dengan dirinya. Empati budaya terdiri dari tiga unsur penting yaitu: 

1) kognitif, terdiri dari pengetahuan budaya, serta pemahaman perspektif budaya; 2) 

afektif, terdiri dari kemampuan merasakan kondisi emosi kelompok budaya lain, 

peduli pada perasaan kelompok budaya lain, bersedia menerima perbedaan dengan 

budaya lain, dan sadar akan isu budaya; serta 3) psikomotorik, terdiri dari 

kemampuan berkomunikasi, penguasaan bahasa, serta pengalaman praktik dengan 

kelompok budaya yang berbeda. 

3.4.2 Definisi Operasional Empati Budaya 

 Secara operasional, empati budaya dalam penelitian adalah kemampuan 

peserta didik Kelas X SMA Negeri 1 Soreang Tahun Ajaran 2017/2018 untuk 

memahami perasaan dan pikiran orang lain yang memiliki budaya berbeda dengan 

dirinya. Kemampuan tersebut dituangkan ke dalam aspek dan indikator sebagai 

berikut: 

1. Aspek Kognitif 

a. Pengetahuan budaya  

b. Pemahaman perspektif budaya  

2. Aspek Afektif 

a. Merasakan kondisi emosi kelompok budaya yang berbeda 

b. Peduli pada perasaan kelompok budaya yang berbeda 

c. Bersedia menerima perbedaan dengan budaya lain  
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d. Sadar akan isu budaya 

3. Aspek Psikomotorik 

a. Mampu berkomunikasi dengan kelompok budaya lain 

b. Penguasaan bahasa selain bahasa ibu 

c. Memiliki pengalaman praktik dengan kelompok budaya lain 

3.4.3 Pengembangan Kisi-kisi Instrumen Empati Budaya 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu data mengenai empati  budaya 

peserta didik SMA. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan instrumen penelitian. 

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian berupa 

angket yang terdiri dari sejumlah pernyataan tertutup yang digunakan untuk 

mengungkap profil empati budaya peserta didik SMA. Setiap pernyataan merujuk 

pada definisi operasional variabel yaitu empati budaya. Kisi-kisi instrumen empati 

budaya yang dikembangkan dijabarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Program Bimbingan Sosial  

untuk MengembangkanEmpati Budaya 

Aspek Indikator Pernyataan ∑ 

(+) (-)  

Kognitif 

1. Pengetahuan budaya 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8 

 8 

2. Pemahaman perspektif 

budaya 

 9, 10 11, 12 4 

Afektif 

1. Merasakan kondisi emosi 

kelompok budaya lain 

13, 14, 15, 

16, 17, 18 

 6 

2. Peduli pada perasaan 

kelompok budaya lain 

19, 20, 22 21, 23 5 

3. Bersedia menerima 

perbedaan dengan kelompok 

budaya yang berbeda 

24, 25 26 3 

4. Sadar akan isu budaya 27, 28, 29, 

30 

 4 

Psikomotorik 

1. Mampu berkomunikasi 

dengan kelompok budaya 

lain 

31, 32, 33, 

34 

 4 

2. Penguasaan bahasa selain 

bahasa ibu 

35, 36, 37, 

38, 39 

 5 
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3.4.4 Pedoman Penskoran Penafsiran 

 Instrumen empati budaya menggunakan skala likert. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena tertentu yang ingin diketahui (Azwar, 1995). Skala Likert menyediakan 

lima alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), 

Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Setiap jawaban mengandung arti 

dan nilai skor sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Kriteria skor alternatif jawaban instrumen skala Likert: 

Alternatif Jawaban Pernyataan 

Favorable (+) Un-Favorable (-) 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

3.5 Uji Kelayakan Instrumen 

 Uji kelayakan instrumen penelitian terdiri dari penimbang instrumen, uji 

keterbacaan, uji reliabilitas, dan uji validitas. 

3.5.1 Penimbang Instrumen 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu melalui tahap uji kelayakan 

oleh dosen ahli serta perlunya tahap uji coba pada peserta didik di luar subjek 

penelitian untuk mengetahui kelayakan serta validitas dari intrumen tersebut. 

Penimbangan instrumen empati budaya dilakukan oleh dosen ahli dari Departemen 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yaitu Dr. Ipah Saripah, M.Pd., Dra. Lily 

Nurillah, M.Pd., dan Drs. Sudaryat Nurdin Ahmad, M.Pd.  

3. Memiliki pengalaman praktik 

dengan kelompok budaya lain 
40, 41, 42, 

43 

 4 

Jumlah 43 
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Hasil dari penimbangan instrumen empati budaya secara keseluruhan dapat 

digunakan dengan beberapa item perlu diperbaiki dari segi redaksi bahasa agar 

instrumen dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Total item yang dapat 

digunakan dalam penelitian berjumlah 43 item dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Hasil Penimbangan Instrumen Penelitian 

Klasifikasi No Item Jumlah 

Memadai  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 38, 

39, 40, 41 

19 

Revisi  1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 43 

24 

Total  43 

 

3.5.2 Uji Keterbacaan 

 Uji keterbacaan instrumen dilakukan terhadap 10 peserta didik kelas X IPA 3 

SMA Negeri 1 Banjaran. Uji keterbacaan dilakukan untuk menilai pemahaman 

peserta didik mengenai instrumen yang telah dikembangkan. Hasil uji keterbacaan 

menunjukkan bahwa peserta didik dapat memahami setiap pernyataan dalam 

instrumen. 

3.5.3 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen empati 

budaya yang digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan Rasch Model berdasarkan kriteria menurut (Sumintono dan Widhiarso, 

2014, hlm. 31) sebagai berikut: 

a. Person Measure, nilai rata-rata yang lebih tinggi dari logit 0.0 menunjukan 

kecenderungan peserta didik yang lebih banyak menjawab setuju pada 

pernyataan berbagai item. 

b. Nilai Alpha Cronbach, interaksi antara person dan item secara keseluruhan. 

Kriteria Alpha Cronbach adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 

Kriteria Reliabilitas Instrumen Nilai Alpha Cronbach 

Nilai Kriteria 

<0.5 Buruk 

0.5 – 0.6 Jelek 

0.6 – 0.7 Cukup 

0.7 – 0.8 Bagus 

> 0.8 Bagus Sekali 

 

c. Nilai Person Reliability dan Item Reliability, nilai person dan item dalam 

pemodelan rasch. Adapun kriteria Person Reliability dan Item Reliability adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Kriteria Reliabilitas Instrumen Nilai Person Reliability dan Item Reliability 

Nilai Kriteria 

< 0,67 Lemah 

0,67 – 0,80 Cukup 

0,81 – 0,90 Bagus 

0,91 – 0,94 Bagus Sekali 

> 0,94 Istimewa 

 

d. Pengelompokan person dan item dapat diketahui dari nilai separation. Semakin 

besar nilai separation maka semakin bagus kualitas instrumen berdasarkan 

keseluruhan peserta didik. 

Hasil uji reliabilitas instrumen yang telah dilakukan menunjukan bahwa nilai 

Alpha Cronbach sebesar 0.80 yang termasuk dalam kategori bagus. Sedangkan nilai 

person reliability adalah 0.77 dengan kualifikasi cukup dan nilai item reliability 

sebesar 0.97 yang termasuk dalam kategori istimewa. Nilai Alpha Cronbach sebesar 

0.80 masuk pada ketegori bagus artinya interaksi antara responden dan item berada 

pada kategori bagus sehingga instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data. Berikut adalah ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen Empati 

Budaya: 

Tabel 3.7 
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Reliabilitas Instrumen Empati Budaya 

No  Deskripsi  Mean  Reliability Alpha Cronbach 

1. Person  0.66 0.77 
0.80 

2. Item  0.00 0.97 

 

 

3.5.4 Uji Validitas Item 

 Instrumen terdiri dari 43 butir item pernyataan yang mewakili sembilan 

indikator empati budaya. Uji validitas instrumen dilakukan dengan meggunakan 

Pemodelan Rasch. Beberapa kriteria validitas berdasarkan pemodelan rasch adalah 

sebagai berikut. 

a. Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima : 0.5 < MNSQ < 1.5 untuk 

menguji konsistensi jawaban peserta didik dengan tingkat kesulitan butir soal 

b. Nilai Outfit Z-Standard (ZSTD) yang diterima : -2.0 < ZSTD < 2.0 untuk 

mendeskripsikan mendeskripsikan kolom hasil measure merupakan butir 

outliner, tidak mengukur terlalu mudah atau sulit 

c. Nilai Point Measure Correlation (Pt Mean Corr) : 0.4 < Pt Mean Corr < 0.85 

untuk mendeskripsikan butir pernyataan yang tidak dipahami, direspon berbeda 

atau membingungkan dengan item lain. 

Hasil pengujian validitas menggunakan pemodelan rasch dari 137 peserta didik 

kelas X di SMA Negeri 1 Banjaran Tahun Ajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa 26 

item pernyataan memadai dan 16 item pernyataan direvisi dan 1 item dibuang karena 

tidak memenuhi kriteria nilai Pt Measure Corr. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas 

Keterangan Item Jumlah 

Memadai 2, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 

29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

26 

Revisi 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 42 16 

Dibuang  11 1 
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3.6 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian menggunakan pendekatan Rasch yang secara 

keseluruhan perolehan data dianalisis melalui penggunaan aplikasi Winstep for 

Windows. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian Terdapat 

tiga kategori yang digunakan dalam penelitian yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Setelah diperoleh profil empati budaya peserta didik, data diolah menjadi program 

bimbingan sosial berdasarkan gambaran umum empati budaya peserta didik. 

3.6.1 Verifikasi Data 

 Verifikasi data bertujuan untuk menyaring responden yang layak diolah 

datanya dengan beberapa pertimbangan seperti kelengkapan data dari pengisian 

angket penelitian, serta keseriusan dalam menjawab angket penelitian. Hasil 

verifikasi data menunjukkan bahwa responden yang layak untuk diolah datanya 

berjumlah 311 dari keseluruhan (366 responden). Hasil ini diperoleh setelah 

mmebuang peserta didik yang mendapatkan nilai maximum extreme dan minimum 

extreme. 

3.6.2 Perhitungan, Pengelompokan dan Interpretasi Skor 

 Penentuan pengelompokan dan penafsiran data penerimaan diri peserta didik 

digunakan sebagai standarisasi dalam menafsirkan skor yang ditujukan untuk 

mengetahui makna skor yang dicapai peserta didik. Penentuan skor kategori 

dilakukan dengan melihat nilai mean dan standard deviasi pada software Winsteps, 

dengan rumus sebagai berikut.  

Tabel 3.9 

Kategori Pengelompokan Data 

Kriteria Skor Kategori 

X ≥ M + 1 SD Tinggi 

M – 1 SD ≤ X < M + 1 SD Sedang 

X < M – 1 SD Rendah 

(Azwar, 2012, hlm. 149) 
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Setelah memperoleh data hasil pengolahan instrumen empati budaya, 

dilakukan pengelompokkan data untuk dijadikan landasan dalam perumusan program 

bimbingan pribadi. Adapun penafsiran untuk ketiga kategori adalah sebagai berikut: 

Rentang Skor Kategori Deskripsi 

X > 1,09 
Tinggi 

 

Peserta didik memiliki pengetahuan tentang budaya etnis lain serta 

pemahaman tentang perspektif budaya kelompok etnis lain. Namun 

belum mampu berkomunikasi dengan kelompok budaya lain, 

kurang menguasai bahasa selain bahasa ibu serta kurang memiliki 

pengalaman praktik dengan kelompok budaya yang berbeda.  

Rentang Skor Kategori Deskripsi  

1,09 > X > 0,25 
Sedang 

 

Peserta didik cukup memiliki pengetahuan tentang budaya serta 

memahami tentang perspektif budaya kelompok etnis lain, cukup 

mampu merasakan kondisi emosi dan peduli pada perasaan 

kelompok budaya lain, cukup mampu menerima perbedaan dan 

sadar akan isu budaya. Namun kurang mampu dalam berkomunikasi 

dengan kelompok budaya lain, kurang menguasai bahasa selain 

bahasa ibu serta kurang memiliki pengalaman praktik dengan 

kelompok budaya yang berbeda 

X < 0,25 
Rendah 

 

Peserta didik belum memiliki pengetahuan tentang budaya etnis lain 

serta pemahaman tentang perspektif budaya kelompok etnis lain, 

belum mampu merasakan kondisi emosi dan peduli pada perasaan 

kelompok budaya lain, belum mampu menerima perbedaan belum 

sadar akan isu budaya, belum mampu berkomunikasi dengan 

kelompok budaya lain, kurang menguasai bahasa selain bahasa ibu 

serta kurang memiliki pengalaman praktik dengan kelompok 

budaya yang berbeda 

 

3.7 Perumusan Program 

 Program bimbingan sosial dalam penelitian ini disusun berdasarkan pada 

gambaran umum empati budaya peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Soreang Tahun 

Ajaran 2018/2019. Sturktur program bimbingan sosial berdasarkan gambaran umum 

empati budaya peserta didik diantaranya adalah: 

1. Rasional merupakan latar belakang yang melandasi program bimbingan yang akan 

diselenggarakan berdasar pada gambaran umum empati budaya peserta didik; 

2. Dasar hukum adalah landasan penyelenggaraan bimbingan sosial di sekolah yang 

meliputi dasar hukum tingkat pemerintah pusat dan daerah serta satuan 

pendidikan; 
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3. Visi dan misi disusun berdasarkan visi dan misi sekolah yang disesuaikan dengan 

aspek-aspek empati budaya; 

4. Deskripsi kebutuhan merupakan analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan 

gambaran umum empati budaya peserta didik ; 

5. Tujuan umum program bimbingan sosial ini adalah untuk mengembangkan empati 

budaya peserta didik berdasarkan aspek-aspek empati budaya; 

6. Sasaran layanan menunjukkan subjek dalam penelitian; 

7. Komponen program menjelaskan layanan bimbingan sosial yang akan dilakukan 

pada peserta didik, yaitu dengan layanan dasar dan dukungan sistem; 

8. Rencana operasional terdiri atas struktur isi program bimbingan sosial berupa 

tujuan, media, metode, deskripsi kegiatan, tahapan, dan materi; 

9. Pengembangan tema merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi 

kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan sosial sesuai dengan deskripsi 

kebutuhan peserta didik; 

10. Pengembangan rencana pelaksanaan layanan dikembangkan berdasarkan aspek-

aspek dari empati budaya; 

11. Evaluasi program didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai dari 

layanan yang dilakukan.  

12. Anggaran biaya merupakan perencanaan rincian biaya yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan layanan bimbingan sosial. 

3.8 Prosedur Penelitian 

 Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan 

serta pelaporan. Berikut merupakan penjelasan dari setiap tahapan. 

3.8.1 Persiapan 

 Pada tahap persiapan disusun terlebih dahulu proposal penelitian yang secara 

intensif didiskusikan dengan dosen mata kuliah Penelitian Bimbingan dan Konseling 

untuk kemudian meminta rekomendasi dosen pembimbing. Setelah mendapatkan 

dosen pembimbing, proposal penelitian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

dan kemudian diajukan kepda dewan skripsi. 
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3.8.2 Pelaksanaan 

 Setelah dewan skripsi menyetujui proposal penelitian, peneliti secara intens 

melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk kemudian menyusun 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian serta penentuan lokasi dan sampel 

penelitian. Kemudian melakukan uji coba instrumen pada peserta didik diluar sampel 

penelitian untuk melihat tingkat kelayakan instrumen. Setelah diperoleh hasil dari uji 

coba tersebut dilakukan penyebaran instrumen terhadap subjek penelitian yang 

kemudian data dari penelitian tersebut diolah untuk digunakan dalam perancangan 

program bimbingan sosial. 

3.8.3 Pelaporan 

 Tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan dilakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing untuk membuat rancangan utuh skripsi. 

Rancangan skripsi tersebut kemudian diajukan untuk pada akhirnya 

dipertanggungjawabkan dalam ujian sidang. 

 


