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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2007: 117). 

Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri 1 Bandung yang beralamat di Jalan 

Terusan Holis Cibolerang Telp/Fax (022) 5406394 Bandung 40224.  

Subjek Penelitian adalah siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Bandung tahun 

ajaran 2011-2012 dengan jumlah 204 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah sampel acak, yaitu teknik penentuan sampel dengan cara 

mencampur subyek-subyek di dalam populasi sehingga semua subyek dianggap 

sama (Arikunto, 1996:120). Pengambilan sampel secara acak berarti setiap 

individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel 

(Sukmadinata, 2007:253).  

Berdasarkan pendapat di atas, maka jumlah siswa yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini yaitu 204 orang sama dengan jumlah populasinya. Maka 

penelitian ini disebut penelitian populasi. Adapun rincian jumlah populasi dan 

sampel dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel  

Siswa Kelas VIII MTs Negeri 1 Bandung 

 

No. Kelas Jumlah 

1 VIII A 31 

2 VIII B 28 

3 VIII C 32 

4 VIII D 31 

5 VIII E 25 

6 VIII F 28 

7 VIII G 29 

Jumlah 204 

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang dirancang untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dengan statistik. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu dan pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian. Maksimalisasi objektivitas dilakukan dengan menggunakan angka-

angka dan pengolahan statistik (Sukmadinata, 2007: 53). Populasi atau sampel 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTS Negeri 1 

Bandung tahun ajaran 2011/2012, yang diberikan instrumen profil self-efficacy 

karir, sehingga dihasilkan data tentang self-efficacy karir siswa MTs. Data tentang 

Self-efficacy karir yang dihasilkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan statistik sehingga dihasilkan profil self-efficacy karir siswa MTs. 
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Profil self-efficacy karir yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai dasar dalam 

perumusan program bimbingan karir.  

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang sedang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Sukmadinata, 2007: 

53-54). Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan pada saat 

penelitian dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan program 

bimbingan karir  berdasarkan profil self-efficacy karir yang layak untuk diterapkan 

menurut para ahli dan praktisi. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan program bimbingan karir berdasarkan profil self-efficacy karir 

siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2011/2012.   

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul program bimbingan karir 

berdasarkan profil self- efficacy karir siswa MTs Negeri se-Kota Bandung. 

Variabel yang menjadi lingkup kajian penelitian ini yaitu self-efficacy karir. 

Berikut dipaparkan definisi operasional self-efficacy karir siswa sebagai dasar 

penyusunan program bimbingan karir di MTs. 

Self- efficacy pertama kali dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 

1977 dengan terbitnya sebuah artikel Psychological Review yang berjudul “Self-

Efficacy: Toward A Unifying Theory of Behavior Change”. Menurut Bandura 
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(Sudrajat, 2008: 4) self-efficacy bermakna sebagai suatu keyakinan individu 

tentang kemampuannya untuk dapat mengatur dan melaksanakan sejumlah 

tindakan atau aktivitas yang dianggap perlu dalam menyelesaikan tuntutan atau 

tugas-tugas tertentu sehingga mencapai suatu hasil.   

Bandura (1977:194) mengungkapkan dimensi-dimensi dalam self-efficacy 

yaitu besar pengharapan (magnitude atau level) luas pengharapan (generality), dan 

kemantapan pengharapan (strength).  

Aplikasi teori kognitif sosial dari Bandura tentang self-efficacy karir  

diungkap  juga oleh Karen O’Brien (Lopez, S.J. & Snyder. C.R. 2003: 110)  

bahwa “ career self-efficacy can be broadly defined as confidence in one’s ability 

to manage career development and work-related tasks”. Dengan demikian self-

efficacy karir adalah kepercayaan seseorang dalam suatu kemampuan untuk 

merencanakan karirnya yang sesuai dengan tugas perkembangan karir. 

Lent dan Hackett (1987:1) mendefinisikan self-efficacy karir sebagai 

kepercayaan dan penghargaan individu dalam melakukan tindakan yang 

berhubungan dengan pemilihan dan penyesuaian kepada suatu pilihan.  

Brown (Patel, 2005: 43) mendefinisikan Self-efficacy karir didefinisikan 

sebagai suatu kepercayaan (anggapan) dalam suatu kemampuan untuk mencapai 

pengalaman karir yang sukses, seperti memilih suatu karir, tampil baik dalam satu 

pekerjaan dan tetap bertahan dalam karirnya. Self-efficacy karir sangat penting 

untuk dipelajari  karena self-efficacy dapat digunakan  untuk menggambarkan 
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minat karir dan cita-cita karir, demikian halnya dengan berbagai macam pilihan 

karir.  

 Self efficacy karir dalam penelitian ini diproyeksikan kepada tugas-tugas 

perkembangan karir menurut Jordaan (Yusuf, 2005: 84). Siswa yang mempunyai 

self efficacy karir yang kuat diasumsikan: (1) mempunyai pandangan optimis 

terhadap pendidikan maupun pekerjaan; (2) mengetahui minat terhadap 

pendidikan maupun pekerjaan; (3) membuat perencanaan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas perkembangan karir baik dalam pendidikan maupun pekerjaan; (4) 

merasa yakin dapat melakukan/ menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir; 

(5) mempertinggi usaha dalam menghadapi kegagalan; (6) menganggap kegagalan 

sebagai akibat dari usaha yang kurang atau rendahnya pengetahuan dan 

keterampilan yang diyakini dapat dipelajarinya. 

 Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud self 

efficacy karir dalam penelitian diartikan sebagai suatu keyakinan akan 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam merencanakan,  memahami diri dan dunia 

kerja, memilih dan menentukan pilihan karir (sekolah lanjutan /pekerjaan) yang 

sesuai dengan minat agar mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas perkembangan 

karirnya,  baik dalam dimensi magnitude atau level, strength, dan generality. 

 Secara operasional dimensi tingkat (level) adalah taraf keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan 

karir. Dimensi kekuatan (strength) secara operasional didefinisikan sebagai taraf 

keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengatasi masalah 
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atau kesulitan yang muncul akibat tugas-tugas perkembangan karirnya. Dimensi 

generalisasi (generality) secara operasional didefinisikan sebagai taraf keyakinan 

terhadap kemampuan yang dimiliki siswa dalam menggeneralisasikan tugas-tugas 

perkembangan karir dan pengalaman sebelumnya. 

 

E. Pengembangan Instrumen Pengumpul Data 

1. Jenis Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti 

(Sugiyono, 2007: 133). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket yang disusun untuk mengungkap self-efficacy karir siswa MTs Negeri 1 

Bandung. Instrumen angket yang dikembangkan berbentuk kuesioner yang 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 

2007: 199). 

 Kuesioner menggunakan format ratting scale (skala penilaian) model 

Thurstone yang memiliki rentang alternatif respon diurutkan dari yang terendah 

sampai dengan tertinggi, yaitu : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Skala Thurstone  meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia 

setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. 

Pada umumnya alternatif respon subjek dalam skala 10 (sepuluh), tetapi nilai-

nilainya tidak diketahui oleh responden. pemberian nilai ini berdasarkan jumlah 
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pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket tersebut (Subana, 

2000:34).   

 

 

 

 

2. Pengembangan Kisi-kisi Instrumen 

 Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap self-efficacy karir siswa MTs 

dikembangkan berdasarkan definisi operasional variabel penelitian. Kisi-kisi 

dibuat dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan instrumen agar tetap sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam pengembangannya, instrumen pengungkap Self-

Efficacy karir siswa MTs memodifikasi kisi-kisi Instrumen dari Hesti Mardiah 

(2010). Kisi-kisi instrumen untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk item-item 

pernyataan. Adapun Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap self-efficacy karir 

siswa MTs dijabarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi – Kisi Instrumen Penelitian Pengungkap 

  Self-Efficacy Karir Siswa MTs.  

(Sebelum Uji Coba) 

 

N

O 

DIMENSI INDIKATOR/FAKT

OR 

JML 

ITEM 

NO 

ITEM 

1. 

Magnitude atau 

Level (Taraf 

keyakinan terhadap 

kemampuan yang 

1. Berpandangan 

Optimis terhadap: 

a. Pendidikan 

b. Pekerjaan 

 

 

  4 

  5 

 

 

1, 2, 3, 4,  

5, 6, 7, 8, 9 
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dimiliki siswa dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas 

perkembangan karir) 

2. Mengetahui minat, 

baik dalam bidang : 

a. Pendidikan 

b. Pekerjaan 

 

 

 4 

  3 

 

 

10,11,12,13, 

14,15,16 

3. Membuat 

Perencanaan dalam 

Menyelesaikan 

Tugas-tugas 

Perkembangan 

Karir: 

a. Pendidikan 

b. Pekerjaan 

 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

17, 18, 19, 

20, 21, 22  

23, 24, 25 

4. Merasa Yakin 

Dapat 

Menyelesaikan 

Tugas-tugas 

Perkembangan 

Karir 

 

   6 

 

26, 27, 28,  

29, 30, 31, 

2. 

Strength (Taraf 

keyakinan terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam 

mengatasi masalah 

atau kesulitan yang 

muncul akibat tugas-

tugas perkembangan 

karirnya) 

1. Meningkatkan 

Usaha dengan Baik 

 

 

2. Komitmen 

terhadap 

Pencapaian Tugas-

Tugas 

Perkembangan 

Karir 

5 

 

 

3 

32, 33, 34, 

35, 36, 

 

 

  

37, 38, 39 

3. 

Generality (Taraf 

keyakinan terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam 

menggeneralisasikan 

tugas-tugas 

perkembangan karir 

dan pengalaman 

sebelumnya) 

1. Menyikapi Situasi 

yang Berbeda 

dengan Cara yang 

Baik dan Positif 

2. Menjadikan 

Pengalaman Hidup 

sebagai Suatu Jalan 

Menuju Kunci dan 

Langkah Sukses 

3 

 

 

4 

40, 41, 42 

 

 

 

 

43, 44, 45, 46 

 

Tabel 3.3 

Kisi – Kisi Instrumen Penelitian Pengungkap   

Self-Efficacy Karir Siswa MTs. 

(Setelah Uji Coba) 
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N

O 

DIMENSI INDIKATOR/FAKT

OR 

JML 

ITEM 

NO 

ITEM 

1. 

 

 

Magnitude atau 

Level (Taraf 

keyakinan terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas 

perkembangan karir) 

1. Berpandangan 

Optimis terhadap: 

a.Pendidikan 

b.Pekerjaan 

 

 

  4 

  5 

 

 

1, 2, 3, 4,  

5, 6, 7, 8, 9 

2. Mengetahui minat, 

baik dalam bidang: 

a.Pendidikan 

b.Pekerjaan 

 

 

 2 

  3 

 

 

10,11 

12, 13, 14 

3. Membuat 

Perencanaan dalam 

Menyelesaikan 

Tugas-tugas 

Perkembangan 

Karir: 

a.Pendidikan 

b.Pekerjaan 

 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

15, 16, 17 

18, 19, 20 

21, 22, 23 

4. Merasa Yakin 

Dapat 

Menyelesaikan 

Tugas-tugas 

Perkembangan 

Karir 

 

   6 

 

24, 25, 26,  

27, 28, 29 

 

2. 

Strength (Taraf 

keyakinan terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam 

mengatasi masalah 

atau kesulitan yang 

muncul akibat tugas-

tugas perkembangan 

karirnya) 

1. Meningkatkan 

Usaha dengan Baik 

 

 

2. Komitmen 

terhadap 

Pencapaian Tugas-

Tugas 

Perkembangan 

Karir 

5 

 

 

3 

30, 31, 32, 

33, 34 

 

 

  

35, 36, 37 

3. 

Generality (Taraf 

keyakinan terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam 

menggeneralisasikan 

tugas-tugas 

perkembangan karir 

dan pengalaman 

1. Menyikapi Situasi 

yang Berbeda 

dengan Cara yang 

Baik dan Positif 

2. Menjadikan 

Pengalaman Hidup 

sebagai Suatu Jalan 

Menuju Kunci dan 

3 

 

 

4 

38, 39, 40 

 

 

 

 

41, 42, 43, 44 
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sebelumnya) Langkah Sukses 

 

F. Pengujian Instrumen Pengumpul Data  

 Di dalam penelitian, benar tidaknya data sangat menentukan bermutu 

tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik 

tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 1996 : 157) 

 Untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel atau dapat 

diandalkan dalam mengungkap data penelitian, maka sebelum instrumen disebar 

terhadap sampel penelitian maka dilakukan pengujian instrumen melalui tahap-

tahap berikut:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kisi-kisi dan 

pernyataan instrumen 

Judgement oleh tiga 

orang ahli/pakar 

Uji Coba Instrumen 

terhadap 137 orang siswa 

MTSN 2 Bandung 

Item 

Valid 

Uji Validitas 

item 

Uji Keterbacaan 

oleh 5 orang 

siswa MTs 

Revisi Instrumen 

Penelitian 

Uji  

reliabilitas 

INSTRUMEN  

VALID DAN RLIABEL 

Pengumpulan Data/ Menyebarkan 

Instrumen Penelitian yang sudah teruji  

di MTSN 1 Bandung 
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Bagan 3.1 Tahap Pengujian Instrumen Penelitian 

 

1. Jugdement dari Tiga Pakar/Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan 

Jugdement dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan instrumen baik 

dari segi isi, konstruk dan bahasa dari setiap item pernyataan.  Aspek isi meliputi 

kesesuaian materi pernyataan instrumen dengan landasan teori self-efficacy karir 

yang dijadikan dasar dalam pengembangan instrumen. Pada aspek konstruk, 

instrumen meliputi sisi kesesuaiannya dengan teori. Adapun aspek bahasa 

menyangkut struktur bahasa dalam item-item pernyataan instrumen.  

Penimbang (jugdement) instrumen pada penelitian ini terdiri dari dua 

dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan satu orang pakar self-

efficacy dosen jurusan Bahasa Perancis. 

2. Uji Keterbacaan kepada Siswa MTs  

  Uji keterbacaan dilakukan pada lima orang siswa kelas VIII MTSN 2 

Bandung yang tidak menjadi sampel uji coba instrumen penelitian. Uji 

keterbacaan dilakukan untuk mengetahui tingkat keterbacaan dari tiap item 

pernyataan. 

Setelah uji keterbacaan maka untuk pernyataan-pernyataan yang tidak 

dipahami kemudian direvisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dimengerti 

oleh siswa MTS kelas VIII  dan kemudian dilakukan uji validitas. 

3. Uji Validitas Instrumen 
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 Instrumen diujicobakan kepada 137 siswa kelas VIII MTS Negeri 2 

Bandung. Ujicoba ini dimaksudkan untuk mengetahui ketetapan/kesahihan secara 

empiris alat ukur yang telah disusun dan akan digunakan penelitian sehingga 

menggunakan teknik validitas. Validitas item dilakukan melalui proses pengujian 

atas dasar hasil uji coba kepada 137 siswa. Pengolahan data dalam penelitian 

dilakukan dengan bantuan program SPSS For Windows Versi 16.0. Kegiatan uji 

validitas butir item ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan 

diukur (Sugiyono, 2007: 173).  

Validitas item dilakukan dengan menganalisis daya pembeda 

menggunakan prosedur pengujian Spearman. Data hasil uji coba instrumen diolah 

validitasnya menggunakan program SPSS For Windows Versi 16.0.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas setiap ítem pernyataan 

adalah rank-difference correlation yang juga dikenal dengan Sperman’s rho, 

yaitu: 

)1(

6
1

2

2





NN

D
rhoxy  

Keterangan: 

rhoxy  = koefisien korelasi tata jenjang 

D  = difference, sering digunakan juga B singkatan dari Beda 

   D adalah beda skor antara subyek 

N  = banyaknya subyek 

(Arikunto, 1996 : 260) 
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Berdasarkan pengolahan data, hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 

46 butir item pernyataan dari angket self-efficacy karir siswa terdapat 44 butir 

item pernyataan valid yang memiliki daya pembeda signifikan pada p < 0,01 dan 

p > 0,05. Ini artinya terdapat 44 butir item pernyataan yang dapat digunakan 

dalam penelitian di MTs Negeri 1 Bandung. (Hasil penghitungan validitas 

terlampir). 

TABEL 3.4 

VALIDITAS INSTRUMEN HASIL UJI COBA 

 

Kesimpulan Nomor Item Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,

38,39,40,41,42,43,44,45,46 

 

44 

Tidak Valid 11,12 

 

2 

4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen ditunjukkan sebagai derajat keajegan (konsistensi) 

skor yang diperoleh dari subjek penelitian dengan instrumen yang sama dalam 

kondisi yang berbeda. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini, diolah dengan metode statistika memanfaatkan program komputer 

SPSS for Windows Versi 16.0. 

Menghitung koefisien reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus  

Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

rii )1)(
)1(

(
2

2

tk

k b







  

Dengan keterangan: 
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rii  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pernyataan 

  = jumlah varians butir 

  = varians total 

(Arikunto, 1996: 191) 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Keterandalan (Reliabilitas) Instrumen 

 
0.91 – 1.00 Derajat keterandalan sangat tinggi 

0.71 – 0.90 Derajat keterandalan tinggi 

0.41 – 0.70 Derajat keterandalan sedang 

0.21 – 0.40 Derajat keterandalan rendah 

< 20 Derajat keterandalan sangat rendah 

 

(Rakhmat & Solehudin, 2006:74 ) 

 

Pengujian reliabitas instrumen dilakukan terhadap item terpakai sebanyak 

44 butir item yang valid. Hasil pengujian menggunakan SPSS for Windows Versi 

16.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Tingkat Reliabilitas Instrumen 

Self-Efficacy Karir Siswa MTs 

 
 

Berdasarkan pengolahan data, hasil perhitungan memperlihatkan bahwa 

dari ke 44 butir item, menunjukkan koefisien realibitas (konsistensi internal) 

sebesar 0.936 yang artinya bahwa derajat keterandalan instrumen yang digunakan 

sangat tinggi dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

(Hasil penghitungan reliabilitas terlampir). 

2

b
2

t
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G. Teknik Analisis Data 

Gambaran self-efficacy karir siswa MTs Negeri 1 Bandung kelas VIII yang 

diperoleh akan dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah. Cara menentukan batas setiap kategori adalah dengan proses pengolahan 

nilai/skor ideal ((Rakhmat & Solehudin, 2006: 63), rumus yang digunakan sebagai 

berikut.  

xi+ sdi  

keterangan: 

xi : rata-rata ideal 

sdi: standar deviasi ideal 

 

 

 

a. menentukan nilai rata-rata ideal (xi), dengan menggunakan rumus: 

    

b. menentukan nilai standar deviasi ideal (sdi), dengan menggunakan 

rumus: 

 

c. kriteria yang digunakan untuk pengelompokkan skor adalah tinggi (T), 

sedang (S), dan rendah (R), dengan ketentuan sebagai berikut :  

1) Kelompok tinggi 

Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata +1 

standar deviasi, ke atas. 

2) Kelompok sedang 

Semua siswa yang mempunyai skor antara -1 standar deviasi dan 

+1 standar deviasi. 

xi = ½ (Skor Maks + Skor Min) 

 

 

sdi = ⅓ (xi) 
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3) Kelompok rendah 

Semua siswa yang mempunyai skor -1 standar deviasi dan yang 

kurang dari itu. 

Sebagai ilustrasi, berikut diberikan contoh cara memperoleh kualifikasi 

self-efficacy karir siswa MTs. 

Jumlah Item yang valid dan reliabel  = 44 item  

Bobot maksimum per item = 10 

Bobot minimum per item = 1 

Skor maksimum ideal = 440 

Skor minimum ideal = 44 

Rata-rata Ideal (x) = ½(Skor maksimal ideal + Skor minimal ideal)  

 = ½(440 + 44) 

 = 242 

Standar Deviasi Ideal (sd)= Rata-rata ideal / 3 

 = 242 / 3 

 = 80.667 

Tinggi  = x + 1 (sd) 

 = 242 + 1 (80.667) 

 = 322.667 

 = 323 

Sedang = 162-322 

Rendah  = x – 1 (sd) 

 = 242 - 1 (80.667) 

 = 161.333 

= 161 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pengelompokan data untuk 

gambaran umum self-efficacy karir siswa MTs sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Kategori Self-Efficacy Karir 

KATEGORI RENTANG SKOR 

Tinggi   ≥ 323 

Sedang 162-322 

Rendah  ≤ 161 
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H. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Menyusun proposal penelitian dan mengkonsultasikannya dengan dosen 

mata kuliah metode penelitian dan disahkan dengan persetujuan dari 

dewan skripsi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan dosen 

pembimbing skripsi. 

2. Mengajukan permohonan pengangkatan dosen pembimbing skripsi pada 

tingkat fakultas. 

3. Mengajukan permohonan ijin penelitian dari jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan yang memberi rekomendasi untuk melanjutkan ke tingkat 

Fakultas. 

4. Menyusun instrumen penelitian berikut penimbangannya kepada dua orang 

dosen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan serta satu orang pakar self-

efficacy dari jurusan Bahasa Perancis. 

5. Uji coba keterbacaan angket kepada 5 orang siswa pada tanggal 8 Mei 

2012. 

6. Uji Coba Instrumen dengan menyebarkan angket kepada 137 orang siswa 

MTs Negeri 2 Bandung  Kelas VIII pada tanggal 9 Mei 2012. 

7. Mengumpulkan data dengan menyebarkan angket pada 204 siswa MTs 

Negeri 1 Bandung kelas VIII  pada tanggal 15 Mei 2012. 

8. Mengolah dan menganalisis data tentang hasil angket self-efficacy karir. 
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9. Penyusunan program bimbingan karir berdasarkan hasil analisis data self- 

efficacy karir. 

10. Uji kelayakan program bimbingan karir  kepada ahli/dosen dan praktisi. 

11. Menyempurnakan program bimbingan karir berdasarkan hasil diskusi dan 

penilaian yang telah dilakukan. 

 


