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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif.  Pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan 

dilakukannya pencatatan data hasil secara nyata dalam bentuk angka melalui 

penyebaran angket sehingga memudahkan proses analisis dan penafsirannya 

dengan menggunakan perhitungan statistik.   

 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi 

hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau 

keadaan (Arikunto, 2009: 234).  

Sukardi (2004: 157) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif pada 

umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemandirian siswa kelas X SMA 

Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung. Berdasarkan data kemandirian 

siswa maka dirumuskan program bimbingan dan konseling untuk 

mengembangkan kemandirian siswa kelas X SMA Angkasa Lanud Husein 

Sastranegara Bandung.   
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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 kemandirian siswa kelas X. Pengidentifikasian ini 

dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada siswa. 

b) Identifikasi tentang strategi dan topik layanan bimbingan yang dibutuhkan 

siswa kelas X dalam mengembangkan kemandirian siswa.  

2. Tahap validasi program. Untuk menguji kelayakan sebuah program langkah 

berikutnya adalah mengadakan diskusi dengan dosen 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. 

 

B. Definisi Operasional  

1. Kemandirian  

Steinberg (1993: 288-289) menjelaskan pengertian kemandirian 

sebagai “ The ability to manage oneself responsibility in the absence of 

monitoring by parents or teachers”. Kemandirian merupakan kemampuan 

untuk mengatur tanggung jawab diri saat tidak ada pengawasan dari orang 

tua maupun guru. Steinberg ( 1993 : 289) juga membagi kemandirian 
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kedalam tiga tipe yaitu kemandirian emosional (emotional autonomy), 

kemandirian (behavioral autonomy), dan kemandirian nilai (values 

autonomy).  

Kartadinata (1988 : 78) menyatakan kemandirian sebagai kekuatan 

motivational dalam diri individu untuk mengambil keputusan dan menerima 

tanggung jawab atas konsekuensi keputusan itu. Kesempatan untuk 

mengawali, menjaga, dan mengatur tingkah laku menunjukkan adanya suatu 

kebebasan pada individu yang mandiri untuk menentukan sendiri perilaku 

yang hendak ia tampilkan, menentukan langkah hidupnya, tujuan hidupnya, 

dan nilai-nilai yang dianut. Berk (2003) juga menuturkan bahwa 

kemandirian merupakan keinginan untuk menjadi individu yang terpisah 

dari individu yang lain. Kemandirian memiliki dua aspek penting, yaitu 

komponen emosi, kemampuan mengendalikan diri sendiri dan kurang 

membutuhkan dukungan dan pengarahan dari orang tua, dan komponen 

perilaku, kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri melalui 

pertimbangan dari penilaiannya sendiri dan saran dari orang lain untuk 

mencapai hasil yang terbaik (Hill & Holmbeck, 1986; Steinberg & 

Silverberg, 1986; dalam Berk, 2003). 

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

secara substansial arti mandiri/kemandirian dan otonom/autonomy 

mempunyai kata kunci yang sama, yaitu kemampuan untuk tidak 

bergantung kepada dukungan emosional orang lain, terutama orang tua, 

mampu mengambil keputusan secara mandiri dan mampu menerima akibat 
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dari keputusan secara mandiri serta memiliki seperangkat prinsip tentang 

benar dan salah serta tentang penting dan tidak penting.  

Dapat disimpulkan bahwa kemandirian yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu remaja yang memiliki : 

1. Kemampuan mengambil keputusan, yang ditandai oleh : 

a. Siswa menyadari resiko dari tingkah lakunya. 

b. Siswa dapat memilih alternatif pemecahan masalah didasarkan atas 

pertimbangan sendiri dan orang lain. 

c. Siswa dapat bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang 

diambilnya. 

2. Siswa memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain, yang ditandai 

oleh :  

a. Siswa tidak mudah terpengaruh dalam situasi yang menuntut 

konformitas. 

b. Siswa tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua 

dalam mengambil keputusan. 

c. Siswa dapat memasuki kelompok sosial tanpa tekanan. 

3. Siswa memiliki rasa percaya diri, yang ditandai dengan : 

a. Siswa merasa mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah 

tanpa bantuan khusus dari orang lain. 

b. Siswa merasa mampu bertanggung jawab di rumah dan di sekolah. 

c. Siswa merasa mampu mengatasi sendiri masalahnya dengan berbagai 

pertimbangan dan masukan yang didapat.  
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d. Siswa berani mengeluarkan pendapatnya sendiri.  

 

2. Adventure Based Coounseling untuk Mengembangkan Kemandirian 

Siswa 

Petualangan (adventure) merupakan bentuk kegiatan yang 

menawarkan pengalaman melalui permainan dan juga dapat berupa 

kegiatan pembelajaran yang bersifat menantang (Rohnke dalam Gillis & 

Simpson, dalam Samad 2007).  

Adventure based counseling merupakan aktivitas dan pengalaman 

terstruktur yang didesain untuk mengembangkan kohesi kelompok (group 

decision) melalui komunikasi dan kerjasama kelompok untuk mencapai 

tujuan. Teknik ini digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang 

mikrokompetitif dan mengandalkan interaksi kelompok sebagai teknik 

penyelesaian masalah. Permainan yang berisi tugas-tugas dirancang untuk 

diselesaikan dalam setting kelompok, mulai dari latihan-latihan ringan dan 

musah sampai pada tantangan yang rumit secara fisik dan mental 

(Alexander & Carlsen, dalam Samad 2007).  

Pada dasarnya proses pelaksanaan adventure based counseling 

dibagi atas dua tahapan umum, yaitu kegiatan indoor (dalam ruangan) dan 

kegiatan outdoor (alam terbuka) sebagai kegiatan utamanya (Glass 2004). 

Kegiatan outdoor menurut Gillis & Simpson (1994) terdiri dari tiga 

komponen yang menjadi proses pengalaman permainan (leading) dan 

renungan pengalaman permainan (debriefing). 
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Aktivitas dalam ruang (indor activities) berupa pertemuan klasikal 

yang berisi kegiatan untuk menjelaskan dan mendiskusikan tentang materi 

konseling berorientasi pengalaman melalui permainan di alam terbuka : 

mengerjakan sejumlah tugas dan mengikuti latihan dalam program low 

element adventure based counseling. 

 

C. Pengembangan Instrumen Pengumpul Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yakni 

sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk mengungkap kemandirian 

siswa kelas X SMA Angkasa Bandung. Item pernyataan instrumen dikembangkan 

dari teori kemandirian Steinberg dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan 

sikap-sikap mengenai kemandirian.  

1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap kemandirian dikembangkan dari 

definisi operasional variabel penelitian. Kisi-kisi dari instrumen disajikan pada 

tabel 3.1 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Kemandirian 

 

Aspek Indikator No. Item 

1. Kemampuan 

mengambil 

keputusan 

1. Siswa menyadari resiko dari tingkah lakunya 

2. Siswa dapat memilih alternatif pemecahan 

masalah didasarkan atas pertimbangan sendiri 

dan orang lain 

3. Siswa dapat bertanggung jawab atas 

konsekuensi dari keputusan yang diambilnya 

1,2,3,4,dan 5 

 

6,7,8,9,dan 10 

 

11, 12, dan 13 

2. Siswa 

memiliki 

kekuatan 

terhadap 

pengaruh pihak 

lain 

1. Siswa tidak mudah terpengaruh dalam situasi 

yang menuntut konformitas 

2. Siswa tidak mudah terpengaruh tekanan teman 

sebaya dan orang tua dalam mengambil 

keputusan 

3. Siswa dapat memasuki kelompok sosial tanpa 

tekanan 

14, 15, 16, 17, 

18, dan 19 

20, 21, dan 22 

 

 

23, 24, dan 25 

3. Siswa 

memiliki rasa 

percaya diri 

1. Siswa merasa mampu memenuhi kebutuhan 

sehari-hari di rumah dan di sekolah, tanpa 

bantuan khusus dari orang lain 

2. Siswa merasa mampu bertanggung jawab di 

rumah dan di sekolah 

3. Siswa merasa mampu mengatasi sendiri 

masalahnya dengan berbagai pertimbangan 

dan masukan yang didapat 

4. Siswa berani mengeluarkan pendapatnya 

sendiri 

26, 27, 28, dan 

29 

 

30, 31, 32, 33, 

34, dan 35 

36, 37, dan 38 

 

 

39, 40, 41, 42, 

dan 43 

 

2. Pedoman Skoring 

Kuesioner kemandirian remaja dibuat dalam bentuk pernyataan-

pernyataan beserta kemungkinan jawabannya. Item pernyataan tentang 
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kemandirian remaja dibuat dalam bentuk alternatif respon subjek yaitu ya dan 

tidak. Jika siswa menjawab pada kolom ya diberi skor 1, dan jika siswa menjawab 

pada kolom tidak, diberi skor 0. Ketentuan pemberian skor kemandirian siswa 

dapat dilihat pada Tabel 3.2.   

Tabel 3.2 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Skor Jawaban Skor Jawaban 
Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

3. Uji  Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan melalui tiga tahap pengujian, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Uji Validitas Rasional 

Uji validitas rasional bertujuan mengetahui tingkat kelayakan instrumen 

dari segi bahasa, konstruk dan isi. Penimbangan atau uji validitas rasional 

dilakukan oleh tiga dosen ahli. Uji validitas rasional dilakukan dengan meminta 

pendapat dosen ahli untuk memberikan penilaian pada setiap item dengan 

kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM). Item yang diberi nilai M 

berarti item tersebut bisa digunakan dan item yang diberi nilai TM bisa memiliki 

dua kemungkinan yaitu item tersebut tidak bisa digunakan atau masih bisa 

digunakan dengan revisi. 

Hasil penilaian menunjukkan secara konstruk hampir seluruh item pada 

angket kemandirian remaja termasuk memadai. Terdapat item-item yang perlu 
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diperbaiki dari segi bahasa dan isi. Hasil penimbangan dari tiga dosen ahli dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya item-item pernyataan dapat digunakan dengan 

beberapa perbaikan redaksi agar mudah dipahami siswa.  

 

b. Uji Validitas Empiris 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 2003:78). Pengujian validitas butir item yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh item yang terdapat dalam angket 

yang mengungkap kemandirian remaja. Pengujian validitas butir item 

menggunakan rumus korelasi product-moment sebagai berikut (Arikunto, 

2002:146) : 

rxy = 
𝑛Σ𝑋𝑌− Σ𝑋  Σ𝑌 

  𝑛Σ𝑋2− Σ𝑋 2  𝑛Σ𝑌2− Σ𝑌 2 
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

x    : jumlah skor butir 

y    : jumlah skor total 

x
2

    : jumlah kuadrat butir 

x
2

    : jumlah kuadrat total 

n    : jumlah responden  

Semakin tinggi nilai validitas soal menunjukkan semakin valid instrument 

tersebut digunakan dilapangan. Signifikansi diperoleh dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 



50 
 

Risma Aprilyanti, 2012 
Program Bimbingan dan Konseling Untuk Mengembangkan Kemandirian Kemandirian 
Remaja 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

21

2

r

n
rt




  

Keterangan : 

t = harga thitung untuk tingkat signifikansi 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya subjek 

 Setelah diperoleh nilai thitung, langkah selanjutnya adalah membandingkan 

dengan ttabel untuk mengetahui tingkat signifikansinya dengan ketentuan thitung > 

ttabel.  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas  

 

KESIMPULAN ITEM  JUMLAH 

Memadai 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,20,21,23,24,26,27, 

28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42 dan 43 

36 

Buang 1,10,14,19,22,25 dan 37 7 

 

 Hasil pengujian validitas intrumen kemandirian remaja dengan 

menggunakan korelasi item-total product moment, dari 43 item pernyataan yang 

disusun didapatkan 36 item pernyataan dinyatakan valid pada tingkat kepercayaan  

95%.  

3. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrument data penelitian dimaksudkan untuk 

melihat konsistensi internal instrumen yang digunakan atau ketepatan alat ukur 

(Sukmadinata, 2008; Sugiyono, 2008). Suatu alat ukur yang memiliki reliabilitas 
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baik jika memiliki kesamaan data dalam waktu yang berbeda sehingga dapat 

digunakan berkali-kali. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik belah dua 

(split-half) Spearman-Brown. Langkah-langkah rumus tersebut yaitu : 

a. Mengelompokkan skor butir bernomor ganjil atau belahan kiri sebagai 

belahan pertama dan kelompok bernomor genap atau belahan kanan sebagai 

belahan kedua, cara ini biasa disebut dengan teknik belah dua genjil-genap 

atau awal-akhir 

b. Mengkorelasikan skor belahan pertama dengan skor belahan kedua dan akan 

diperoleh rxy  

c. Indeks korelasi yang diperoleh baru menunjukkan hubungan antara dua 

belahan instrument 

d. Indeks reliabilitas soal akan diperoleh dengan rumus Spearman-Brown 

sebagai berikut : 

r11 = 
2𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 

 keterangan : 

 r11 = reliabilitas internal seluruh instrument 

 rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan kedua 

Titik tolak ukur koefisien reliabilitas digunakan klasifikasi rentang 

koefisien reliabilitas sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Pedoman Penafsiran Keofisien Reliabilitas 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

 Hasil uji reliablitas instrument reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,8310457. Dengan merujuk pada klasifikasi rentang koefisien reliabilitas 

termasuk ke dalam kategori sangat tinggi  atau menunjukkan tingkat reliabilitas 

yang sangat tinggi. 

 

D. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Angkasa Bandung dengan pertimbangan 

SMA Angkasa Bandung merupakan sekolah swasta yang memiliki aturan yang 

disiplin seperti sekolah negeri. Hasil observasi selama Praktik Latihan Profesi dan 

menjadi guru BK selama kurang lebih satu tahun menunjukkan siswa-siswi SMA 

Angkasa banyak yang belum berani mengungkapkan ide atau pendapatnya, dan 

ikut-ikutan teman-temannya dengan berbagai latar belakang permasalahan.   

Populasi penelitian adalah siswa kelas X SMA Angkasa Bandung tahun 

pelajaran 2010/2011. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. 

Pertimbangan dalam pemilihan populasi adalah kelas X karena berdasarkan hasil 
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studi pendahuluan menunjukkan bahwa banyak siswa yang menunjukkan kepada 

indkator belum mandiri. Sementara itu, karakteristik siswa yang dijadikan sampel 

adalah  siswa kelas X SMA Angkasa Bandung tahun pelajaran 2010/2011 yang 

sekarang kelas XI. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Membuat proposal penelitian dan mengkonsultasikannya dengan dosen mata 

kuliah Metode Riset Bimbingan dan 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. 

3. Mengajukan permohonan pengangkatan dosen pembimbing skripsi pada 

tingkat fakultas. 

4. Mengembangkan instrumen penelitian berikut penimbangannya kepada tiga 

orang ahli dari dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

5. Melaksanakan penelitian di SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara 

Bandung. 

6. Mengumpulkan data dengan menyebarkan angket pada 117  siswa kelas X 

SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung.   

7. Mengolah dan menganalisis data hasil penyebaran instrumen untuk 

memperoleh gambaran kemandirian siswa. 
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8. Pembuatan program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil analisis data 

kemandirian siswa.  

9. Uji kelayakan program bimbingan dan konseling dengan menggunakan skala 

Likert yang diberikan kepada ahli. 

10. Penyempurnaan program berdasarkan hasil diskusi dan penilaian yang telah 

dilakukan, sehingga program tersebut memiliki kelayakan untuk dilaksanakan. 

 


