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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 9 Bandung beralamat di Jl. Semar No.5 

Bandung. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh siswa kelas VIII yang secara 

administratif terdaftar dan aktif dalam pembelajaran di SMP Negeri 9 Bandung 

Tahun Ajaran 2011-2012 sebanyak 449 siswa. Jumlah seluruh anggota populasi 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan 

sampel dilakukan secara acak (random sampling), yaitu setiap anggota populasi 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan sesuai dengan penjelasan Arikunto (2006: 

112), bahwa “apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah 

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi”. 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti akan mengambil sampel sebanyak 

20% dari jumlah siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-

2012 yaitu 449 siswa. Penentuan jumlah sampel tersebut akan di rumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

S = 20% + 
1000−𝑛

1000−100
 (50% - 15%) 
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Dimana:  

S  = Jumlah sampel yang di ambil 

n  = Jumlah anggota populasi 

 

S = 20% + 
1000−𝑛

1000−100
 (50% - 15%) 

 = 20% + 
1000−449

1000−100
 (50% - 15%) 

 = 20% + 
 551 

900
 (35%) 

 = 20% + (0, 61) (35%) 

 = 20% + 21, 35% 

 = 41, 35%  

Dengan demikian sampel diperoleh sebesar 41, 35% x 449 = 185, 6615 

kemudian dibulatkan menjadi 186 siswa.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung 

Tahun Ajaran 2011-2012. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

berikut: 

1. Penentuan siswa SMP sebagai subjek penelitian karena berdasarkan 

tingkat usia, siswa berada pada masa remaja awal yang merupakan masa 

transisi dari masa kanak-kanak menuju remaja. Selain itu, karena pada 

masa ini siswa berada pada masa banyaknya terjadi perubahan secara 

fisik maupun psikis. 

2. SMP Negeri 9 Bandung belum memiliki atau adanya program bimbingan 

pribadi-sosial yang khusus mereduksi kenakalan remaja 

3. SMP Negeri 9 Bandung merupakan sekolah yang lingkungan atau 

lokasinya terletak dekat dengan fasilitas umum seperti sarana belanja dan 
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sarana hiburan sehingga siswa cenderung dapat menstimulasi siswa 

untuk berperilaku nakal. 

4. Siswa SMP kelas VIII merupakan individu yang berada pada puncak 

masa transisi yang pertimbangannya dimana pada umumnya siswa SMP 

kelas VII masih dihadapkan pada masa perbedaan atmosfir belajar dari 

SD ke SMP, sedangkan pada siswa SMP kelas VIII sudah memfokuskan 

diri dengan ujian akhir. 

5. Siswa SMP kelas VIII masih memiliki peluang untuk mendapatkan 

pencegahan dan penanganan sebagai bentuk layanan bimbingan dan 

konseling berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 

Rincian jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Anggota Populasi dan Sampel 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-2012 

 
Tahun Ajaran Kelas Jumlah 

2011-2012 

VIII-1 38 

VIII-2 38 

VIII-3 38 

VIII-4 42 

VIII-5 36 

VIII-6 37 

VIII-7 36 

VIII-8 36 

VIII-9 36 

VIII-10 36 

VIII-11 38 

VIII-12 38 

Jumlah Keseluruhan 449 
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Jumlah Sampel 186 

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan 

penganalisisan data hasil penelitian secara nyata dalam bentuk data numeric atau 

angka sehingga memudahkan proses analisis dan penafsirannya dengan 

menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran sampai penyajian hasilnya guna menjawab pertanyaan penelitian atau 

hipotesis secara spesifik. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh 

data mengenai karakteristik kenakalan remaja. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

suatu metode untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang 

sedang terjadi pada saat sekarang tanpa memperhatikan keadaan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

gambaran umum kenakalan remaja kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun 

Ajaran 2011-2012 dan menjadikan hasil tersebut sebagai landasan untuk 

penyusunan progam bimbingan pribadi-sosial untuk mereduksi kenakalan remaja. 

 Dalam proses menghasilkan program bimbingan pribadi-sosial yang layak 

dilaksanakan maka desain yang digunakan meliputi empat tahapan kegiatan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tahap pengidentifikasian, terdiri atas dua bagian, yaitu: 

a. Identifikasi tentang gambaran umum kenakalan remaja. 

Pengidentifikasian ini dilakukan melalui penyebaran angket kepada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-2012. 
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b. Identifikasi tentang layanan bimbingan dan konseling pribadi-sosial 

yang dibutuhkan siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun 

Ajaran 2011-2012 untuk mereduksi kenakalan remaja. 

Pengidentifikasian ini dilakukan melalui wawancara kepada guru 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

2. Tahap pengembangan program pribadi-sosial untuk mereduksi kenakalan 

remaja siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-2012 

berdasarkan kajian terhadap data-data hasil pengidentifikasian disertai 

konsep bimbingan pribadi-sosial, maka dikembangkanlah sebuah program 

hipotetik pribadi-sosial untuk mereduksi kenakalan remaja siswa kelas 

VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-2012. 

3. Tahap diskusi program hipotetik. Dalam proses menguji kelayakan sebuah 

program langkah berikutnya adalah mengadakan diskusi dengan dosen dan 

guru pembimbing. Dengan demikian diperoleh masukan-masukan yang 

dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan program pribadi-

sosial untuk mereduksi kenakalan remaja siswa kelas VIII SMP Negeri 9 

Bandung Tahun Ajaran 2011-2012. 

4. Tahap penyempurnaan program. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan 

akhirnya program disempurnakan dan dinyatakan sebagai program yang 

memiliki kelayakan untuk dilaksanakan. 

Lebih lanjut, tahapan pelaksanaan penelitianan diilustrasikan dalam bagan 

berikut ini: 
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Bagan 3.1 

Tahapan Penyusunan Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Definisi Operasional Variabel Kenakalan Remaja 

Dalam penelitian yang menjadi variabel yang akan diteliti adalah kenakalan  

remaja. Definisi operasional kenakalan remaja adalah perilaku yang menunjukkan 

pelanggaran indeks dan pelanggaran status pada siswa kelas VIII SMP Negeri 9 

Bandung Tahun Ajaran 2011-2012. 

Pelanggaran indeks adalah tindak kriminal, yang dilakukan oleh remaja dan 

pelanggaran status adalah tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial. 

1. Pelanggaran indeks: 

a. Perkelahian tanding, yaitu barang siapa menantang seseorang untuk 

perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan dan 

dengan sengaja meneruskan tanding. 

Tahap Pengidentifikasian 

 

a. Kajian konseptual 

b. Gambaran umum kenakalan 

remaja siswa kelas VIII SMPN 

9 Bandung 

Tahap Pengembangan Program 

Layanan 

 

Program hipotetik bimbingan 

pribadi-sosial untuk siswa kelas 

VIII SMPN 9 Bandung 

 

Tahap Penyempurnaan 

Program 

Tahap Diskusi 

 

Uji validitasi rasional 
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b. Penghinaan, yaitu barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan 

atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. 

c. Penganiayaan, menyakiti fisik orang lain dengan sengaja. 

d. Pencurian, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki. 

e. Menghancurkan atau merusak barang, yaitu barang siapa dengan 

sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai fasilitas umum. 

f. Mengkonsumsi alkohol, adalah tingkatan penggunaan zat berbahaya 

oleh remaja di luar tujuan dari pengobatan, tanpa ada pengawasan 

dokter, digunakan secara berkala dan terus-menerus, digunakan tanpa 

mengikuti aturan serta dosis yang benar. 

g. Berjudi, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan 

buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja 

dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena 

kepintaran dan kebiasaan permainan. 

2. Pelanggaran status: 

a. Melarikan diri dari rumah, pergi dari rumah dan tidak kembali lebih 

dari 24 jam tanpa sepengatuhan keluarga. 

b. Melawan orangtua, adalah tindakan yang dilakukan remaja untuk 

membantah atau melanggar perkataan dari orangtua dengan kata-kata 

dan perilaku yang tidak sopan kepada orangtua. 
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c. Merokok, adalah perilaku menghisap zat berbahaya yang 

penggunaannya tidak boleh dilakukan oleh usia remaja. 

d. Pelanggaran jam malam, adalah keluar atau pulang ke rumah lebih 

dari jam malam yang sudah ditentukan oleh orangtua. 

e. Melanggar tata tertib sekolah yang meliputi pelanggaran tata tertib 

mengikuti pelajaran, tata tertib perilaku, dan tata tertib berpakaian 

seragam sekolah. 

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Pengembangan Kisi-Kisi Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket (kuesioner) 

yang berbentuk pernyataan kemudian disusun sesuai dengan merujuk kepada 

definisi operasional variabel yang dikembangkan dari beberapa indikator dan 

dijawab oleh responden yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun 

Ajaran 2011-2012. Instrumen kenakalan remaja dirancang dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan yang mengandung perilaku kenakalan remaja. Setiap 

item pernyataan disertai tiga pilihan respon yang harus dipilih oleh siswa. 

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian harus melalui tahap uji coba 

terhadap populasi di luar sampel penelitian, sehingga dapat diketahui 

kelayakan serta validitas instrumen yang akan dipergunakan untuk penelitian. 

Kisi-kisi instrumen kenakalan remaja (sebelum Validasi) dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 dan kisi-kisi instrumen kenakalan remaja di sekolah (setelah 

Validitas) dapat dilihat pada Tabel 3.6 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Pengungkap Kenakalan Remaja 

Kelas VIII di SMP Negeri 9 Tahun Ajaran 2011-2012 

(Sebelum Validasi) 

 

Aspek  Indikator 
No. Item Total 

(∑) (+) (-) 

1. Pelanggaran 

indeks 

a. Perkelahian tanding 1,2,3, 

4 

- 4 

b. Penghinaan 5,6,7 - 3 

c. Penganiayaan 8,9, 

10,11 

- 4 

d. Pencurian 12,13 

14,15 

- 4 

e. Menghancurkan atau 

merusak barang 

16,17 

18 

- 3 

f. Mengkonsumsi alkohol 19,20 

21 

- 3 

g. Berjudi 22,23,24  3 

2. Pelanggaran 

status 

h. Melarikan diri dari rumah 25,27 26 3 

i. Melawan orangtua 28,29,30 

31 

- 4 

j. Merokok 32,33,34 

35 

- 4 

k. Pelanggaran jam malam 36,37,38 39 4 

l. Melanggar tata tertib 

sekolah 

40,41,42 

43,44,45 

46,47,48 

49 

- 10 

Jumlah 47 2 49 
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2. Pedoman Skoring 

Jenis instrumen pengungkap data dalam penelitian ini adalah barupa 

inventori berskala. Skala yang digunakan dalam instrumen adalah skala Likert  

Sugiyono (2009:134) menyatakan “skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.”. Instrument pengumpul data dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert, dengan skala 3. Data yang ditetapkan untuk diolah 

kemudian diberi skor untuk setiap jawaban sesuai dengan sistem yang telah 

ditetapkan.  

 Secara sederhana, tiap opsi alternatif respons mengandung arti dan nilai 

skor seperti tertera pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Pedoman Penyekoran 

 

Pernyataan 
Skor Alternatif Responden 

S KD TP 

Positif (+) 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 

 

Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1-3 dengan bobot 

tertentu. Bobotnya ialah: 

a. Untuk pilihan jawaban Selalu (S) memiliki skor 3 pada pernyataan 

positif atau skor 1 pada pernyataan negatif. 

b. Untuk pilihan jawaban Kadang-kadang (KD) memiliki skor 2 pada 

pernyataan positif atau skor 2 pada pernyataan negatif. 
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c. Untuk pilihan jawaban Tidak Pernah (TP) memiliki skor 1 pada 

pernyataan positif atau 3 pada pernyataan negatif. 

 

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Uji Kelayakan Instrumen 

Sebelum digunakan pada sampel yang telah ditetapkan, terlebih dahulu 

alat ini ditimbang oleh tiga orang ahli. Uji kelayakan Instrumen dilakukan 

oleh satu dosen dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu: Dr. H. Mubiar 

Agustin, M.Pd, dan dua dosen dari jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan, yaitu Dra. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd dan Dra. S.A. Lily 

Nurillah, M,Pd untuk mengetahui kelayakan alat tersebut. Selanjutnya 

masukan dari ketiga dosen itu dijadikan landasan dalam penyempurnaan alat 

pengumpul data yang dibuat.  

Penilaian oleh para pakar dilakukan dengan memberikan penilaian pada 

setiap item dengan kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM). 

Pernyataan yang berkualifikasi M dapat langsung digunakan untuk menjaring 

data penelitian. Sementara dalam pernyataan TM, terkandung dua 

kemungkinan, yaitu: a) pernyataan tersebut harus direvisi hingga dapat 

terkelompokkan dalam kualifikasi M; b) pernyataan tersebut harus dibuang. 

Instrumen angket hasil judgement dari dosen ahli, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Judgement Angket 

 

Kesimpulan No Item Jumlah 

Memadai 1,2,4,5,6,17,18,19,20,25,26,27,28,29, 

32,33,34,37,38,39,40,44,45,46,47,48. 26 

Revisi 3,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,30,31, 

35,36,41,42,43 19 

Buang 7,16,21,49 4 

Tambahan  4 

Total  49 

 

Hasil penimbangan menunjukkan terdapat 26 item yang layak digunakan, 

19 item yang perlu direvisi dan 4 item yang harus diganti karena tidak 

memadai sehingga ada 4 item pengganti. Dengan demikian, jumlah peryataan 

yang digunakan untuk uji coba instrumen ialah sebanyak 49 item. 

 

2. Uji Keterbacaan Instrumen  

Uji keterbacaan dilakukan oleh siswa kelas VIII sebanyak 5 orang. Uji 

keterbacaan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keterbacaan 

instrumen oleh responden. Melalui uji keterbacaan dapat diketahui redaksi 

kata yang sulit dipahami oleh responden sehingga dapat diperbaiki. Hal ini 

dilakukan agar angket dapat dipahami oleh semua siswa sesuai dengan 

maksud penelitian. Angket yang dilakukan uji keterbacaannya adalah angket 

yang telah melalui tahap uji kelayakan instrumen. Berdasarkan hasil uji 

keterbacaan, responden dapat memahami dengan baik seluruh item 

pernyataan yang ada baik dari segi bahasa maupun makna yang terkandung 
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dalam pernyataan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pernyataan dapat digunakan dan mudah dimengerti oleh siswa.  

 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas Butir Item 

Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan kesahihan suatu 

instrumen (Arikunto, 2010: 211). Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Pengujian validitas butir item yang dilakukan dalam penelitian yaitu 

seluruh item yang terdapat dalam angket pengungkap kenakalan remaja. 

Semakin tinggi nilai validasi soal menunjukan semakin valid instrumen 

yang akan digunakan. Uji validitas dilakukan  dengan  menguji  cobakan 

angket yang  telah  dinilai oleh  kelompok  penilai. Angket  yang  telah  

disusun  kemudian  diuji  cobakan  untuk mengetahui  validitas  dan  

reliabilitas  instrumen  secara  empiris. Uji coba angket dilaksanakan 

terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-

2012. Angket  diberikan  kepada  siswa  yang  tidak  termasuk  sampel  

penelitian, sebanyak  100  siswa.  Sebelum  siswa  mengisi  angket,  

terlebih  dahulu  diberikan penjelasan  mengenai  cara-cara  pengisian  

angket. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menguji 

validitas item pernyataan. 

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian menggunakan 

program software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 
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17 menggunakan prosedur pengujian Spearman’s rho. Berdasarkan 

pengolahan data, hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 49 butir 

item pernyataan dari angket kenakalan remaja diperoleh 36 item 

pernyataan yang dinyatakan valid. Sedangkan 13 item lainnya dinyatakan 

tidak valid dan tidak dapat digunakan. Item pernyataan yang dianggap 

valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.5.  

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas 

Instrumen Kenakalan Remaja 

 

Kesimpulan Item Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,7,8,15,16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30 

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48 
36 

Tidak Valid  6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 44, 46, 49 13 

 

Adapun kisi-kisi instrumen setelah uji coba dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: 
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Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Instrumen Pengungkap Kenakalan Remaja 

Kelas VIII di SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-2012 

(Setelah Uji Coba) 

 

Aspek  Indikator 
No. Item Total 

(∑) (+) (-) 

1. Pelanggaran 

indeks 

a. Perkelahian tanding 1,2,3, 

4 

- 4 

b. Penghinaan 5,6 - 2 

c. Penganiayaan 7 - 1 

d. Pencurian 8 - 1 

e. Menghancurkan atau 

merusak barang 

9,10 - 2 

f. Mengkonsumsi 

alcohol 

11,12,13 - 3 

g. Berjudi 14,15 - 2 

2. Pelanggaran 

status 

h. Melarikan diri dari 

rumah 

16,17 - 2 

i. Melawan orangtua 18,19,20 

21 

- 4 

j. Merokok 22,23,24 

25 

- 4 

k. Pelanggaran jam 

malam 

26,27,28 29 4 

l. Melanggar tata tertib 

sekolah 

30,31,32 

33,34,35 

36 

- 7 

Jumlah 35 1 36 
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b. Uji Reliabilitas 

Reabilitas suatu instrumen penelitian menunjukkan instrumen 

penelitian dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. (Arikunto, 2010:221). Uji reabilitas dimaksudkan 

untuk mengetahui keterandalan alat ukur atau ketetapan alat ukur.  

Pengujian relia instrumen dalam penelitian menggunakan program 

software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 17 

menggunakan metode Alpha. Metode Alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang  skornya berbentuk skala (Arikunto, 2010: 

239). Adapun rumus yang digunakan dengan metode Alpha sebagai 

berikut: 

r11 =  
k − 1

k
  1 −  

 𝜎𝑏2

𝜎2
𝑡
  

Keterangan : 

r11 = Nilai Reliabilitas 

k = Jumlah item  

 𝜎𝑏2  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎2
𝑡  = Varians total 

(Arikunto, 2010:239) 

Untuk mengetahui kriteria penilaian reliabilitas digunakan pedoman 

klasifikasi dari Cece Rakhmat dan Solehuddin (2006:74) yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.7 berikut: 
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Tabel 3.7 

Klasifikasi PenilaianReliabilitas 

 

0, 91 – 1, 00 

0, 70 – 0, 90 

0, 40 – 0, 70 

0, 20 – 0, 40 

< 20 

Hubungan sangat tinggi 

Hubungan tinggi 

Hubungan cukup 

Hubungan rendah 

Hubungan dapat dikatakan tidak ada 

 

Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 17.0 for 

windows untuk mencari nilai reliabilitas angket komunikasi interpersonal 

dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.731 37 

 

Berdasarkan pada pedoman di atas, hasil perhitungan uji coba 

instrument diperoleh harga reliabilitas sebesar 0,731 yang artinya bahwa 

derajat keterandalan instrument yang digunakan tinggi dan dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah suatu langkah pemeriksaan terhadap data yang 

diperoleh dalam rangka pengumpulan data, sehingga verifikasi data bertujuan 

untuk menyeleksi atau memilih data yang memadai untuk diolah. Dari hasil 

verifikasi diperoleh data yang diisi responden menunjukkan kelengkapan dan 

cara pengisian yang sesuai dengan petunjuk, atau jumlah data sesuai dengan 

subjek dan keseluruhan data memenuhi persyaratan untuk dapat diolah. 

Tahapan verifikasi data yang dilakukan yaitu: 

a. Melakukan pengecekan jumlah angket yang telah terkumpul harus 

sama dengan jumlah angket yang disebarkan sesuai jumlah sampel. 

b. Memberikan nomor urut pada setiap angket untuk menghindari 

kesalahan pada saat melakukan rekapitulasi data. 

c. Melakukan tabulasi data yaitu merekap data yang diperoleh dari 

responden dengan melakukan tahapan penyekoran yang telah 

ditetapkan. 

 

2. Penyekoran Data Hasil Penelitian 

Data yang ditetapkan untuk diolah kemudian diberi skor untuk setiap 

jawaban sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Instrumen pengumpul 

data menggunakan skala Likert yang menyediakan tiga alternatif jawaban 

yang tersebar dalam pilihan selalu (S), kadang-kadang (KD), dan tidak pernah 
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(TP) yang memiliki kunci jawaban yang berbeda pada setiap item. Secara 

sederhana, tiap opsi alternatif respons mengandung arti dan nilai skor seperti 

tertera pada tabel 3.9 

Tabel 3.9 

Pedoman Penyekoran 

 

Pernyataan 
Skor Alternatif Responden 

S KD TP 

Positif (+) 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 

 

Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1-3 dengan bobot 

tertentu. Bobotnya ialah: 

a. Untuk pilihan jawaban Selalu (S) memiliki skor 3 pada pernyataan 

positif atau skor 1 pada pernyataan negatif. 

b. Untuk pilihan jawaban Kadang-kadang (KD) memiliki skor 2 pada 

pernyataan positif atau skor 2 pada pernyataan negatif. 

c. Untuk pilihan jawaban Tidak Pernah (TP) memiliki skor 1 pada 

pernyataan positif atau 3 pada pernyataan negatif. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kenakalan 

remaja yang diperoleh berdasarkan angket yang akan disebar pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-2012. Data yang 

diperoleh akan dianalisis melalui pengolahan data dan menjadi landasan 
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dalam pembuatan program bimbingan pribadi-sosial untuk mereduksi 

kenakalan remaja. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan bantuan 

Microsoft Office Excel 2007. Untuk dapat melihat gambaran umum kenakalan 

remaja pada siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-

2012, yang menjadi landasan dalam pembuatan program bimbingan, terlebih 

dahulu dilakukan pengelompokan skor. 

Pengelompokan  skor  dilakukan untuk  menentukan  kategori  kenakalan 

remaja berdasarkan  kategori  tinggi, sedang,  dan rendah, dengan  

menggunakan  distribusi frekuensi. Secara spesifik penentuan  skor  dari  data  

responden  diperoleh  Xmaks  dan  Xmin, data  skor  tertinggi  responden  

(Xmaks)  dikurangi  skor terendah responden (Xmin), dan untuk memperoleh 

interval pada tabel konversi skor menurut Furqon (2004:24) yaitu 

Rentang     = Xmaks - Xmin (skormaksimal dikurangi skorminimal) 

Banyak kelas  = kategori konversi skor = 3 

Panjang kelas = 
rentang +1

kelompok
 

Setiap kategori interval diasumsikan mengandung pengertian yang dapat 

dilihat pada tabel 3.10. Setelah menghitung skor pada setiap sampel yang 

memenuhi kriteria pada setiap kategori, kemudian dibuat dalam bentuk 

presentase dengan dibagi oleh seluruh  sampel (186) dikali 100%. 

Tabel 3.10 

Kategori Interval Skor Gambaran Umum 

Tingkat Kenakalan Remaja 

 

Rentang Skor Kualifikasi 
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45 – 60 
Siswa pada kategori ini memiliki tingkat kenakalan remaja yang rendah. 

61 – 76 
Siswa pada kategori ini memiliki tingkat kenakalan remaja yang sedang. 

77 - 92 Siswa pada kategori ini memiliki tingkat kenakalan remaja yang tinggi. 

G. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Membuat proposal penelitian dan mengkonsultasikannya dengan dosen 

mata kuliah Metode Riset Bimbingan Konseling.  

2. Proposal penelitian yang telah disahkan oleh dosen mata kuliah 

diserahkan dengan persetujuan dari dewan skripsi, calon dosen 

pembimbing skripsi serta ketua jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan. 

3. Mengajukan permohonan pengangkatan dosen pembimbing skripsi pada 

tingkat fakultas. 

4. Mengajukan permohonan izin penelitian dari jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan yang memberikan rekomendasi untuk 

melanjutkan ke tingkat Fakultas dan Rektor UPI.  Surat izin penelitian 

yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada Badan Kesatuan 

Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemkot Bandung, 

yang menjadi surat pengantar ke Dinas Pendidikan Pemkot Bandung, 

kemudian dikeluarkanlah surat izin penelitian yang disampaikan kepada 

kepala sekolah SMP Negeri 9 Bandung. 

5. Membuat instrumen penelitian berikut penimbangannya kepada tiga 

orang ahli dari jurusan PPB. 
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6. Mengumpulkan data dengan menyebarkan angket pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2011-2012. 

7. Mengolah dan menganalisis data tentang kenakalan remaja. 

8. Pembuatan program bimbingan hipotetik berdasarkan hasil analisis data 

deskripsi kenakalan remaja pada siswa kelas VIII SMP Negeri 9 

Bandung Tahun Ajaran 2011-2012. 

9. Uji kelayakan program bimbingan hipotetik dengan menggunakan skala 

Likert yang diberikan kepada ahli/dosen. 

10. Penyempurnaan program berdasarkan hasil diskusi dan penilaian yang 

telah dilakukan, sehingga program tersebut memiliki kelayakan untuk 

dilaksanakan. 

 


