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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan yang 

memungkinkan dilakukannya pencatatan data hasil secara nyata dalam bentuk 

angka sehingga memudahkan proses analisis dan penafsirannya dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Adapun pendekatan kualitatif digunakan 

untuk memperoleh data melalui observasi dan wawancara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang 

bertujuan untuk menggambarkan kesadaran beragama siswa kelas XI SMA Negeri 

10 Bandung. Berdasarkan data kesadaran beragama siswa maka dirumuskan 

program Bimbingan dan Konseling untuk mengembangkan kesadaran beragama 

siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandung. 

Untuk menghasilkan program Bimbingan dan Konseling 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 karakteristik kesadaran beragama siswa kelas XI. 

Pengidentifikasian ini dilakukan melalui penyebaran angket kepada siswa. 

b) Identifikasi tentang strategi dan topik layanan bimbingan yang dibutuhkan 

siswa kelas XI dalam mengembangkan kesadaran beragama.  



39 

 

 

2. Tahap diskusi program hipotetik. Untuk menguji kelayakan sebuah program 

langkah berikutnya adalah mengadakan diskusi dengan dosen dan guru 

pembimbing sehingga diperoleh masukan-masukan yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengembangan program. 

3. Tahap penyempurnaan program. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan 

akhirnya program disempurnakan dan dinyatakan sebagai program yang 

memiliki kelayakan untuk dilaksanakan. 

Lebih lengkap, tahapan pelaksanaan penelitian diilustrasikan dalam 

Gambar  3.1 berikut ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.1 
Tahapan Penyusunan Program 

B. Definisi Operasional 

1. Kesadaran beragama  

Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, 

keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan, yang terorganisasi dalam sistem 

mental dari kepribadian. Dengan kata lain, kesadaran beragama adalah keyakinan 

Tahap Pengidentifikasian 

a. Kajian konseptual 
b. Karakteristik dan 

kebutuhan siswa kelas XI 

Tahap Pengembangan Program 
Layanan 

Program hipotetik bimbingan 
untuk siswa kelas XI 

Tahap Diskusi 

Uji validasi 
rasional 

Tahap Penyempurnaan 
Program 

Program akhir 

Tahap Revisi 
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atau kepercayaan dan rasa keterdekatan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari 

segalanya yaitu Tuhan yang dapat diuji melalui introspeksi dan terinternalisasi 

dalam diri seseorang. Menurut Zakiyah Daradjat (1990: 3-4) kesadaran beragama 

merupkan bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat diuji 

melalui introspeksi atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan 

aktivitas. Jalaludin (2007: 106) menyatakan bahwa kesadaran orang untuk 

beragama merupakan kemantapan jiwa seseorang untuk memberikan gambaran 

tentang bagaimana sikap keberagamaan mereka. Pada kondisi ini, sikap 

keberagamaan orang sulit untuk diubah karena sudah berdasarkan pertimbangan 

dan pemikiran yang matang, kalaupun ada perubahan sudah berdasarkan pada 

pertimbangan yang matang.  

Menurut Abdul Aziz Ahyadi (1988:57) kesadaran beragama seseorang dapat 

dilihat malalui sikap keberagamaan yang terdefernsiasi dengan baik, motivasi 

kehidupan beragama yang dinamis, pendangan hidup yang komprehensif, 

semangat pencarian dan pengabdiannya kepada Tuhan, juga melalui pelaksanaan 

ajaran agama yang konsisten, misalnya dalam melaksanakan shalat, puasa, dan 

lain sebagaiya.  

Kesadaran beragama siswa dalam penelitian ini dapat dilihat dan dievaluasi 

dari aspek-aspek berikut: 

a. Keyakinan 

Definisi operasional keyakinan yang dimaksud adalah kepercayaan siswa 

terhadap adanya Tuhan.  
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1) Meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Pencipta dan semua manusia 

harus beribadah kepada-Nya. 

2) Meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Melihat akan semua perbuatan 

manusia. 

3) Meyakini bahwa Tuhan melalui Malaikat-Nya telah menurunkan 

agama kepada Nabi sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. 

4) Meyakini akan kasih sayang Tuhan kepada penyembahnya. 

5) Meyakini alam akhirat sebagai tempat pembalasan atau pengadilan 

agung bagi setiap orang dalam mempertanggungjawabkan segala 

perilakunya di dunia. 

b. Ibadah dan Perilaku 

Ibadah dan perilaku didefinisikan sebagai komitmen siswa dalam 

mengimplementasikan segala yang dipercayai dan ketahuinya sebagai 

bentuk kesadaran dalam menjalankan kehidupan beragamanya. 

1) Melaksanakan ibadah ritual. 

2) Membaca kitab suci dan belajar memahaminya. 

3) Menghormati orang tua. 

4) Dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang tercela dan yang tidak 

sesuai dengan ajaran agama. 

5) Mensyukuri segala apa yang telah didapatkan. 

6) Bersabar pada saat mendapat musibah. 

7) Berperilaku jujur dan dapat dipercaya. 

8) Memiliki etos belajar yang tinggi. 
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9) Memelihara kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan. 

10) Bersikap optimis dalam menjalani hidup dengan selalu berusaha dan 

berdoa kepada Tuhan. 

2. Program Bimbingan untuk Mengembangkan Kesadaran beragama Siswa  

Program bimbingan dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang 

disusun oleh peneliti dan dilakukan oleh guru BK dengan mengacu kepada 

analisis konseptual tentang kesadaran beragama dan temuan lapangan tentang 

gambaran kesadaran beragama siswa serta kondisi objektif bimbingan dan 

konseling di sekolah. Tujuan program ini adalah agar siswa yang berada pada 

kesadaran beragama yang rendah dapat mengembangkan status identitasnya serta 

mengamalkan ajaran agamanya berdasarkan pengambilan keputusan yang mantap 

dan rasional.  Program ini memuat komponen-komponen seperti dasar pemikiran,  

visi dan misi program, tujuan program, komponen program, sasaran, rencana 

operasional, pengembangan tema, personel, dan evaluasi. 

C. Populasi dan Sampel 

Pertimbangan dasar dalam menentukan sampel dan populasi penelitian di 

SMA 10 Bandung adalah belum adanya suatu program bimbingan konseling 

khususnya untuk mengembangkan kesadaran beragama siswa di sekolah. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandung. 

Pemilihan siswa kelas XI SMA berdasarkan pada asumsi bahwa mereka sedang 

berada pada masa yang labil. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya 

suasana kehidupan yang terombang-ambing bila mereka tidak diberi bimbingan 

dan pengarahan, lebih khususnya dalam pembentukan kesadaran dalam dimensi 



43 

 

 

agama. 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”.  

Dari asumsi tersebut, maka peneliti akan mengambil sampel sebanyak 

25% dari jumlah siswa kelas XI SMA  Negeri 10 Bandung tahun ajaran 

2010/2011. Penentuan jumlah sampel tersebut akan di rumuskan sebagai berikut: 

D.  

E. (Riduwan, 2007:65) 

 

(Riduwan, 2007:65) 

Populasi kelas XI SMA Negeri 10 Bandung berjumlah 456 siswa. 

Sehingga sampel yang diambil sebesar 25% tersebut berjumlah 114 

siswa/responden. 

Sedangkan untuk mengetahui program bimbingan dan konseling maka 

populasi yang diambil adalah dari guru bimbingan dan konseling yang ada di 

sekolah. Jumlah guru bimbingan dan konseling di SMAN 10 Bandung ada 8 orang 

dan sampel yang diambil adalah sebanyak 5 orang. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tentang gambaran kesadaran beragama dan 

program bimbingan, diperlukan instrumen untuk mengungkapnya. Teknik 

S = 25% +   1000-n   . (50%-15%) 
       1000-100 

Di mana: 
S  = Jumlah sampel yang di ambil. 
n  = Jumlah anggota populasi. 
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pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik non-tes dengan alat 

pengumpul data berupa angket, pedoman wawancara dan pedoman observasi. 

1. Angket Pengungkap Kesadaran Beragama Siswa 

 Data yang diungkap dalam penelitian ini adalah data mengenai kesadaran 

beragama, dengan menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner/angket.  

Instrumen dibuat dalam bentuk skala Likert dengan 4 alternatif jawaban, yaitu : 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai (TS). 

Sebelum  menyusun butir pertanyaan dan pernyataan, terlebih dahulu dirumuskan 

kisi-kisi instrumen. Perumusan kisi-kisi instrumen disajikan dalam Tabel 3.3 di 

bawah ini. 

Tabel 3.1  
Kisi-Kisi Angket Kesadaran beragama 

No Aspek Indikator 
No Item ∑ 

(+) (-)  

1 Keyakinan Meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha 

Pencipta dan semua manusia harus 

beribadah kepada-Nya. 

1, 3 2,4 

 

4 

Meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha 

Melihat akan semua perbuatan 

manusia. 

5,7,9 

 

 

6,8 5 

Meyakini bahwa Tuhan melalui 

Malaikat-Nya telah menurunkan agama 

kepada Nabi sebagai pedoman hidup 

bagi seluruh manusia. 

10,12,14, 

16,17,19, 

21,22,23 

11,13,15 

18,20 

14 

Meyakini akan kasih sayang Tuhan 

kepada penyembahnya. 

24,26,27, 

28,29 

25,30,31, 

32,33 

10 

Meyakini alam akhirat sebagai tempat 

pembalasan atau pengadilan agung 

bagi setiap orang dalam 

34,35,36,37 38,39,40 7 
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mempertanggungjawabkan segala 

perilakunya di dunia. 

2 Ibadah Melaksanakan ibadah ritual. 41,43,45, 

47,48,49 

42,44,46 9 

Membaca kitab suci dan belajar 

memahaminya. 

50,52,54, 

55,56 

51,53 7 

3 Prilaku Menghormati orang tua. 57,59, 

61,63 

58,60,62, 

64,65 

9 

Dapat mengendalikan diri dari 

perbuatan yang tercela dan yang tidak 

sesuai dengan ajaran agama. 

66,68,70 67,69, 

71,72 

7 

Mensyukuri segala apa yang telah 

didapatkan. 

73,75 74,76 4 

Bersabar pada saat mendapat musibah. 77,79,81 78,80 5 

Berperilaku jujur dan dapat dipercaya. 82 83,84 3 

Memiliki etos bekerja dan belajar yang 

tinggi. 

85,87,89, 

91,92 

86,88,90 8 

Memelihara kebersihan dan kesehatan 

diri dan lingkungan. 

93,95,97 

99,100 

94,96,98 8 

Bersikap optimis dalam menjalani 

hidup dengan selalu berusaha dan 

berdoa kepada Allah. 

101,103,104, 
106,107 

 

102,105 7 

 

2. Uji Coba Angket 

Alat ukur yang telah dikonstruksi, terlebih dahulu ditimbang (judgement) 

oleh tiga orang ahli/dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (PPB FIP UPI) untuk 

mengetahui kelayakan alat tersebut.  Selanjutnya masukan dari ketiga dosen 

tersebut dijadikan landasan dalam penyempurnaan alat pengumpul data yang 

dibuat.  Instrumen angket hasil judgement dari dosen ahli, adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 
Item Instrumen Hasil Judgment 

 

Alat pengumpul data hasil judgement tersebut selanjutnya diuji cobakan 

agar diketahui keterandalannya secara empirik dari alat yang disusun. Uji coba ini 

dilakukan sekaligus dengan pengumpulan data penelitian. Pengujian ini dilakukan 

dalam tiga tahap, sebagai berikut. 

a. Uji Keterbacaan Item 

Sebelum alat instrumen eksplorsi dan komitemn diuji validitas, instrumen 

tersebut diuji keterbacaan kepada kepada lima orang siswa SMA kelas XI, untuk 

mengukur sejauh mana keterbacaan instrumen tersebut. 

Setelah uji keterbacaan maka untuk pernyataan-pernyataan yang tidak 

dipahami kemudian direvisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dimengerti 

oleh siswa SMA kelas XI dan kemudian dilakukan uji validitas. 

b. Uji Validitas Angket 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat 

kesahihan instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. 

Uji validitas diuji cobakan pada kelas XI IPS 4 SMA Negeri 10 Bandung Tahun 

Ajaran 2010/2011 pada tanggal 18 Oktober 2010. 

Kesimpulan No Item Jumlah 
Memadai 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,40, 
41,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,57,59,60, 
61,62,65,66,68,72,73,74,75,76,78,79,80, 
81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98, 
99,100,101,102,103,104,105,106,107. 

81 

Revisi 9,13,29,30,36,37,38,39,42,46,49,55,56,58,63, 
64,67,69,70,71,83,86,88 

23 

Buang 4,77,94, 3 
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Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketetapan alat ukur terhadap 

konsep yang di ukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Suatu instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang sebenarnya harus diukur. 

Pengujian validitas butir item yang dilakukan dalam penelitian adalah 

seluruh item yang terdapat dalam angket yang mengungkap perilaku disiplin 

siswa. Pengolahan data dalam penelitian dilakukan dengan bantuan program 

Microsoft office excel 2007. Kegiatan uji validitas butir item dilakukan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang akan diukur (Sugiyono, 2004: 267). Semakin tinggi 

nilai validitas soal menunjukkan semakin valid instrumen tersebut digunakan di 

lapangan. 

Teknik pengujian yang dilakukan untuk melakukan uji validitas ini adalah 

menggunakan teknik korelasi melalui koefisien korelasi product moment dari 

pearson dengan rumus. 

 

Dalam uji validitas ini, jika korelasi Pearson positif dan besarnya lebih 

dari 0,3 maka item yang bersangkutan dinyatakan valid, jika nilainya kurang dari 

0,3 maka item yang bersangkutan dinyatakan tidak valid. 

Hasil pengolahan instrumen dengan menggunakan Microsoft office excel 

2007 terhadap 104 soal untuk instrumen kesadaran beragama, diperoleh item soal 

yang tidak valid sebanyak 20 item, sehingga total item soal yang valid adalah 84 
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item. Berikut ini disajikan hasil uji coba validitas angket perilaku disiplin dalam 

Tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3 
Hasil Uji Validitas 

Kesimpulan Item  Jumlah 
Valid/ Dapat 
diterima 

3,4,6, 7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,62,63,64,65,66,67,6

8,71,72,74,75,77,78,79,80,83,84,86,89,90,94,95,96,97,98,

99,100,101,102,103,104 

84 

Tidak valid/ 
Tidak diterima 

1,2,5,10,15,52,56,60,61,69,70,73,76,81,82,85,87,88,92,93 20 

 
 

c. Uji Reliabilitas Item 

Untuk melihat tingkat kesamaan data dalam waktu yang berbeda maka 

perlu dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

metode split-half. Dalam hal ini dihitung korelasi antara nilai sikap yang diperoleh 

siswa dari 42 pernyataan yang pertama dengan nilai sikap dari pernyataan yang 

kedua, sebagai berikut. 

Sebagai kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas, Walpole, R.E & 

Myers, R.H (1995) (dalam Furqon, 2004: 268) mengemukakan dan menggunakan 

klasifikasi sebagai berikut . 

0,80 – 1,00 

0,60 – 0,799 

0,40 – 0,599 

0,20 – 0, 399 

0,00 – 0,199 

Derajat keterandalan sangat tinggi 

Derajat keterandalan tinggi 

Derajat keterandalan cukup 

Derajat keterandalan rendah 

Derajat keterandalan sangat rendah 

 

Pada studi uji coba instrumen diperoleh harga reliabilitas sebesar 0.95 

untuk alat ukur kesadaran beragama siswa dengan tingkat kepercayaan 95%, 
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artinya tingkat korelasi atau derajat keterandalan sangat tinggi, yang menunjukkan 

bahwa instrumen yang digunakan sudah baik dan dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data. 

3. Pedoman Wawancara dan Pedoman Observasi 

Untuk mengetahui program Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 10 

Bandung digunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara. Adapun 

untuk mengetahui kelengkapan sarana bimbingan dilakukan observasi sarana 

bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk lebih jelasnya, kisi-kisi tentang 

pedoman wawancara dan observasi dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 

berikut. 

Tabel 3.4 
Pedoman Wawancara 

 
ASPEK SUB ASPEK 

Program Bimbingan a. Penyusunan program 
1) Landasan penyusunan program 
2) Identifikasi kebutuhan siswa 
3) Cara atau strategi yang digunakan 

b. Proses pemberian layanan 
1) Jenis layanan  
2) Prioritas layanan 
3) Strategi pelaksanaan layanan 
4) Penerimaan personil sekolah 
5) Wujud partisipasi personil sekolah 

c. Hasil 
1) Keberhasilan pencapaian tujuan 
2) Pemenuhan kebutuhan klien  

d. Faktor pendukung dan penghambat 
1) Sekolah 
2) Masyarakat 
3) Sarana dan prasarana 

e. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
1) Waktu evaluasi 
2) Segi-segi yang dievaluasi 
3) Strategi atau cara evaluasi 
4) Tindak lanjut dari hasil evaluasi 
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Tabel 3.5 
Pedoman Observasi Fasilitas Bimbingan Konseling 

 

No Jenis Fasilitas Deskripsi Hasil Observasi 

1 Ruang Bimbingan 
a. Ruang konseling 
b. Ruang bimbingan kelompok 
c. Ruang kerja guru pembimbing 
d. Ruang dokumentasi 

 

2 Buku-buku Pedoman 
a. Kurikulum Bimbingan dan Konseling 
b. Buku-buku sebagai sumber layanan 

 

3 Alat Pengumpul Data 
a. Angket siswa 
b. Daftar Cek Masalah 
c. Pedoman wawancara 
d. Pedoman observasi 
e. Daftar nilai prestasi 
f. Blanko sosiometri 

 

4 Alat Penyimpan data 
a. Buku/kartu pribadi 
b. Buku/kartu konseling 
c. Buku/kartu homevisit 

 

5 Perlengkapan Administratif 
a. Blanko surat panggilan siswa 
b. Agenda surat 
c. Papan informasi 
d. Alat-alat tulis 
e. Komputer   

 

 

4. 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 dari dewan skripsi, calon dosen pembimbing skripsi 

serta Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 
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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. Kemudian dilanjutkan pada kantor Badan Kesatuan 

Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Kota Bandung.  Surat izin penelitian 

yang telah disahkan kemudian disampaikan pada kepala sekolah SMA  

5. Mengembangkan instrumen penelitian berikut penimbangannya kepada tiga 

orang ahli dari dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

6. Melaksanakan penelitian di SMA Negeri 10 Bandung dengan melakukan studi 

pendahuluan tentang program bimbingan dan konseling melalui pedoman 

observasi dan wawancara. 

7. Mengumpulkan data dengan menyebarkan angket pada 114 siswa SMA 

Negeri 10 kelas XI.   

8. Mengolah dan menganalisis data hasil penyebaran instrumen untuk 

memperoleh kriteria kesadaran beragama siswa. 

9. Pembuatan program bimbingan hipotetik berdasarkan hasil analisis data 

deskripsi kesadaran beragama siswa.  

10. Uji kelayakan program bimbingan hipotetik dengan menggunakan skala 

Likert yang diberikan kepada ahli. 

11. Penyempurnaan program berdasarkan hasil diskusi dan penilaian yang telah 

dilakukan, sehingga program tersebut memiliki kelayakan untuk dilaksanakan. 

 


