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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 status identitas agama siswa kelas XI SMA 

Kartika Siliwangi II Bandung. Berdasarkan data status identitas siswa maka 

dirumuskan program Bimbingan dan Konseling untuk mengembangkan status 

identitas siswa kelas XI SMA Kartika Siliwangi II 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 dan kebutuhan pada siswa kelas XI. 

Pengidentifikasian ini dilakukan melalui penyebaran angket kepada siswa. 

b) Identifikasi tentang layanan bimbingan yang dibutuhkan siswa kelas XI 

dalam mengembangkan status identitas agama.  
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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 

 

 

 

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 
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B. Definisi Operasional 

1. Identitas Agama  

Teori tentang identitas merupakan turunan dari grand theory yang 

dikembangkan oleh Erik Erikson tentang delapan tahapan perkembangan 

psikososial (ego) manusia (stage of psychosocial [ego] growth) yang kemudian 

diuraikan lebih rinci oleh Marcia. Marcia mengemukakan terdapat empat status 

identitas yang didasarkan kepada suatu kombinasi antar eksplorasi dan komitmen. 

Keempat status identitas tersebut didefinisikan secara umum, yaitu: penyebaran 

identitas (identity diffusion), pencabutan identitas (identity fereclosure), 

penundaan identitas (identity moratorium), dan pencapaian identitas (identity 

achievement). 

Identitas agama merupakan salah satu ranah identitas yang dikembangkan 

oleh Marcia. Menurut Marcia  (1993: 158) dengan identitas agama yang dimiliki 

seseorang maka falsafah hidup pribadi terutama mengenai etika dan tanggung 

jawab sosialnya akan dikaitkan dengan keyakinan ajaran agamanya. 

Identitas agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian 

keyakinan agama siswa kelas XI SMA Kartika Siliwangi II Bandung melalui 

proses aktivitas eksplorasi dan komitmen. Eksplorasi merupakan proses  yang 

dilakukan oleh siswa dalam menjajagi dan memilih berbagai alternatif  yang ada 

dalam ranah agama sebagai landasan untuk menentukan pilihan, sedangkan 

komitmen merupakan kesadaran dan keyakinan siswa  terhadap ajaran agama 

yang dipilih dengan mengamalkan berdasarkan pengambilan keputusan yang 

mantap dan rasional dan berpegang teguh pada keyakinan yang dipilihnya. 
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Eksplorasi siswa dalam penelitian ini  dapat terukur melalui empat aspek 

berikut : 

a. Kemampuan mengetahui (knowledgeability), yang menunjukkan kesadaran 

siswa mengenai isi dan implikasi dari berbagai alternatif yang secara serius 

disepakati. Pada aspek ini siswa memilki pemahaman yang mendalam 

mengenai nilai-nilai inti dari ajaran berbagai dan mempunyai perbandingan 

nilai-nilai keyakinan antar agama. 

b. Aktivitas yang mengarahkan untuk mengumpulkan informasi (activity 

directed toward the gathering of information). Siswa yang mengalami krisis 

identitas secara aktif mengeksplorasi alternatif untuk mencari informasi yang 

berguna untuk memecahkan permasalahan krisisnya.  

c.  Mempertimbangkan alternatif elemen-elemen identitas yang potensial 

(evidence of considering alternative potential identity elements).  Aspek ini 

dapat dilihat dari kemampuan mempertimbangkan berbagai alternatif ajaran 

agama yang mungkin dianut dan kemampuan untuk menyadari konsekuensi 

dari alternatif ajaran agama. 

d. Keinginan untuk membuat sebuah keputusan awal (a desire to make an early 

decision). Aspek ini dapat dilihat dari kejelasan arah mengenai ajaran agama 

yang tetap diyakini dan diakhiri dengan keputusan agama yang diyakini.  

Sedangkan komitmen siswa  dalam penelitian ini  dapat terukur melalui 

enam aspek, yaitu : 
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a. Pengetahuan (knowledgeability). Siswa yang telah memiliki komitmen yang 

asli terhadap tujuan, nilai dan keyakinan, akan dibuktikan dengan alasan yang 

rinci dan pengetahuan yang akurat dari isi dan cabangnya. 

b. Aktivitas yang diarahkan pada implementasi elemen identitas (activity 

directed toward implementing the chosen identity element).  Pada aspek ini 

siswa menjalankan ajaran agama dengan benar berdasarkan pedoman yang 

telah dikaji dan dipelajari secara mendalam dan juga terlibat dalam kegiatan 

keagamaan. 

c. Nada emosi (emotional tone). Emosi yang muncul ketika adanya komitmen 

adalah refleksi dari kepercayaan diri, ketenangan dan optimitas tentang masa 

depan. 

d. Identifikasi kepada orang lain yang diangap penting (identification with 

significant other). Apabila muncul komitmen secara alami maka siswa akan 

mengidentifikasikan orang tua, yang dijadikan penutan dalam melakukan 

kegiatan keagamaan serta mengidentifikasi diri terhadap perilaku  orang yang 

jadi anutannya. 

e. Proyeksi masa depan seseorang (projection of one’s personal future). Aspek 

ini akan merefleksikan kemampuan suatu bagian dengan komitmen identitas 

untuk memproyeksikan masa depan dan menggambarkan tipe-tipe aktifitas 

yang diputuskan untuk lima sampai sepuluh tahun mendatang dengan tetap 

konsisten terhadap ajaran agamanya. 

f. Resistensi terhadap goncangan (resistence to being swayed). Aspek ini 

menunjukkan apabila siswa telah mememiliki komitmen yang tinggi dalam 
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dirinya, maka ia cenderung memiliki resistensi atau daya tahan dan kekuatan 

mental yang serta sulit untuk mengubah keyakinan dan pandangan dasar yang 

telah dipilihnya. 

Dari proses eksplorasi dan komitmen yang diketahui,  selanjutnya akan 

terlihat  empat status identitas agama, yaitu : (1) identity diffusion, yaitu siswa 

yang belum melakukan eksplorasi dan komitmen, (2) foreclosure, 

menggambarkan siswa yang telah membuat komitmen tetapi belum melakukan 

eksplorasi, (3) moratorium, menggambarkan siswa yang melakukan eksplorasi 

tetapi komitmennya tidak ada, dan (4) identity achievement, menggambarkan 

siswa yang telah melakukan eksplorasi dan membuat komitmen.  

 

2. Program Bimbingan untuk Mengembangkan Status Identitas Agama 

Siswa  

Program bimbingan dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang 

disusun oleh peneliti dan dilakukan oleh guru BK dengan mengacu kepada 

analisis konseptual tentang identitas agama dan temuan lapangan tentang 

gambaran status identitas agama siswa serta kondisi objektif bimbingan dan 

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

status identitas agama 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.  
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Kartika Siliwangi II 

Bandung. Pemilihan siswa kelas XI SMA berdasarkan pada asumsi bahwa mereka 

sedang berada pada masa krisis identitas. Kondisi ini sangat memungkinkan 

terjadinya suasana kehidupan yang terombang-ambing bila mereka tidak diberi 

bimbingan dan pengarahan, lebih khususnya dalam pembentukan identitas dalam 

dimensi agama. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh, yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  

Populasi berjumlah 97 orang yang terdiri dari 3 kelas. Untuk selengkapnya 

dapat dilihat melalui Tabel 3.2 di bawah ini. 

Tabel 3.1 
Anggota Populasi dan Sampel 

 

No. Kelas Populasi 

1 XI IPA 30 
2 XI IPS 1 34 
3 XI IPS 2 33 

Jumlah 97 
 

Menurut Yount dan Arikunto (www.moodle.indonusa.ac.id), apabila 

jumlah anggota populasi kurang dari 100, lebih baik seluruhnya diambil sebagai 

sampel sehingga penelitian merupakan penelitian populasi atau sensus. Berikut ini 

tabel penentuan besarnya sampel menurut Yount, yaitu: 
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Table 3.2 

Penentuan Besarnya Sampel Menurut Yount 
 

Besarnya Populasi Besar Sampel  
0 – 100 100 % 

101 – 1000 10 % 
1.001 – 5.000 5 % 
5.001 – 10.000 3 % 

> 10.000 1 % 
  

  Dengan demikian, peneliti mengambil seluruh populasi sebagai sampel 

penelitian. Penyebaran angket menggunakan teknik built in artinya angket 

disebarkan secara bersama terhadap 97 orang siswa dengan mengambil 30 orang 

siswa dalam sekolah yang sama untuk uji coba validitas instrumen.  

                                  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Alat Ukur 

 Data yang diungkap dalam penelitian ini adalah data mengenai satus 

identitas agama, dengan menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner/angket. 

Instrumen ini terdiri dari dua format; format A (eksplorasi) dan format B 

(komitmen) dengan merujuk kepada definisi operasional variabel. 

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. 
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Tabel 3.3  
Kisi-Kisi Angket Status Identitas Agama 

Variabel Sub  
Variabel 

Aspek Indikator 
Item 

(+) (-) 

St
at

us
 I

de
nt

it
as

 A
ga

m
a 

Eksplorasi 
(format A) 

Pengetahuan - Mempunyai 
pemahaman mengenai 
nilai-nilai (ruang 
lingkup) ajaran 
berbagai agama 

- Mempunyai 
perbandingan nilai-nilai 
keyakinan antar agama 

1, 2, 3 
 
 
 
 
4 

5, 6 
 
 
 
 
7 

Aktivitas - Berinisiatif untuk 
mencari informasi 
mengenai nilai berbagai 
ajaran agama 

- Melakukan aktivitas 
untuk meningkatkan 
pemahaman yang 
mendalam tentang nilai-
nilai agama 

8,9, 10 
 
 
 
13, 14, 
15 

11, 12 
 
 
 
16, 17 

Pertimbangan - Mempunyai 
kemampuan untuk 
mempertimbangkan 
berbagai alternatif 
ajaran agama 

- Mempunyai 
kemampuan untuk 
menyadari konsekuensi 
dari alternatif ajaran 
agama 

18, 19 
 
 
 
 
22, 23 

20, 21 
 
 
 
 
24 

Keinginan 
membuat 
keputusan 
sejak dini 

- Mempunyai kejelasan 
arah mengenai ajaran 
agama yang dianut 

- Menentukan keputusan 
mengenai ajaran agama 
yang dianut 

25, 26 
 
 
29. 30 

27, 28 
 
 
31 

Komitmen  
(format B) 

Pengetahuan - Mengetahui tentang 
nilai-nilai ajaran agama 
yang dianut 

- Mampu 
mengartikulasikan 
mengenai ajaran agama 
yang dipilih 

1, 2, 3 
 
 
6, 7 

4, 5 
 
 
8, 9 
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Pemberian skor pada angket ini mengacu kepada empat  alternatif 

jawaban. Adapun pola penyekoran angket dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

 
 
 
 
 

Aktivitas - Melaksanakan ajaran 
agama dengan benar 
berdasarkan pedoman 
yang telah dikaji dan 
dipelajari secara 
mendalam 

- Terlibat dalam kegiatan 
agama yang dianutnya 

10, 11, 
12, 13  
 
 
 
 
17, 18, 
19, 20  

14, 15, 
16 
 
 
 
 
21, 22, 
23 

Nada emosi - Merasa percaya diri 
dengan ajaran agama 
yang diyakininya 

- Merasa tenang dengan 
pilihan ajaran agama 
yang diyakininya  

24, 25 
 
 
28 

26, 27 
 
 
29 
 

Identifikasi 
dengan orang 
lain yang 
penting 

- Mempunyai tokoh 
panutan yang nyata 
dalam agama yang 
diyakininya 

- Mengidentifikasi diri 
sesuai dengan tokoh 
panutannya 

30, 31 
 
 
 
33 

32 
 
 
 
34, 35 

Proyeksi diri 
ke masa 
depan 

- Mempunyai rencana 
masa depan yang 
rasional berdasarkan 
ajaran agama yang 
diaykininya 

- Konsisten terhadap 
ajaran  agama yang 
diyakini 

36, 37 
 
 
 
 
40, 41 

38, 39 
 
 
 
 
42 

Daya tahan 
terhadap 
goncangan  

- Tetap setia dengan 
keyakinan agamanya 

- Teguh pendirian 
tehadap keyakinan 
agamanya dari berbagai 
coabaan dan gangguan 

43, 44 
 
46 
 

45 
 
47 
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Tabel 3.4  
Pola skor Angket Status Identitas Agama 

 

Pernyataan 
Pola Skor 

SS S KS TS 
Positif 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 

 

2. Uji Coba Alat Ukur 

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. 

 
Tabel 3.5 

Hasil Judgement Angket 
 

Kesimpulan Format No Item Jumlah 

Memadai 

A 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31. 

19 

B 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 

36 

Revisi 
A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 

27. 
12 

B 1, 2, 3, 9, 12, 25, 33, 35, 46. 9 

Buang 
A - - 
B 25, 39 2 

 

Alat pengumpul data hasil judgement tersebut selanjutnya diujicobakan 

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

Ketepatan sebuah instrumen dalam mengukur dan mengungkap data dari 

variabel maka   maka perlu dilakukan uji validitas.  

Uji validitas diujicobakan terhadap 30 orang siswa kelas XI SMA Kartika 

Siliwangi II Bandung Tahun Ajaran 2009/2010 pada tanggal 29 Agustus 2009. 

Pengujian validitas setiap item untuk format A dan format B dilakukan 

dengan menggunakan rumus spearman rank melalui program SPSS 11, sebagai 

berikut. 

 Keterangan : 

� : Koefisien tata jenjang. 
b : Beda, antar jenjang setiap 

subjek. 
n : Banyaknya subjek  

  
 

 Pengujian nilai signifikansi validitas butir soal menggunakan uji t, yaitu 

dengan rumus sebagai berikut. 

� = 1 −
6∑b¡

	(	² − 1)
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   Keterangan :hitu 

    t   = harga thitung untuk tingkat signifikansi 
r   = koefisien korelasi 
n  = banyaknya subjek 

    

Hasil  perhitungan menggunakan SPSS 11 diperoleh 21 item dari 31 item 

format A dan 39 item dari 46 item format B yang valid. Berikut ini disajikan hasil 

uji coba validitas angket keterampilan sosial dalam Tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas 

 
Kesimpulan Format No. Item Jumlah 

Memadai 
A 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

22 

Tidak 
Memadai 

5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 21, 31. 9 

Memadai 
B 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.  

39 

Tidak 
Memadai 

7, 8, 10, 11, 16, 37. 6 

 

c. Uji Reliabilitas Item 

Untuk melihat tingkat kesamaan data dalam waktu yang berbeda maka 

perlu dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

rumus alpha cronbach, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

21

2

r

n
rt

−
−=  
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Sebagai kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas, digunakan kriteria 

sebagai berikut. 

0,91 – 1,00 

0,71 – 0,90 

0,41 – 0,70 

0,21 – 0,40 

< 0,20 

Derajat keterandalan sangat tinggi 

Derajat keterandalan tinggi 

Derajat keterandalan sedang 

Derajat keterandalan rendah 

Derajat keterandalan sangat rendah 

 

Hasil penghitungan dengan SPSS 11 diperoleh hasil nilai reliabilitas 

format A (eksplorasi) sebesar 0,7102 dan format B (komitmen) nilai 

reliabilitasnya sebesar 0,8903. Dengan demikian kedua format instrumen tersebut 

memiliki derajat keterandalan tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data. 

    

3. Pedoman Wawancara dan Pedoman Observasi 

Untuk mengetahui program Bimbingan dan Konseling di SMA Kartika 

Siliwangi II Bandung digunakan alat pengumpul data berupa pedoman 

wawancara. Adapun untuk 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 3.7 dan Tabel 3.8 berikut. 
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Tabel 3.7 
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 3.8 
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   
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E. Teknik Analisis Data 

Merujuk pada rumusan masalah, status identitas agama siswa dilihat dari 

jawaban angket format A dan format B dengan menggunakan rumus split half 

median, sebagai berikut. 

 
    
 
 
Pengkategorian :   > A : Tinggi 
 < A : Rendah  
 
 
  Pengelompokan data baik format A maupun format B dibagi menjadi 2 

kategori, yaitu tinggi dan rendah. Pengelompokan tinggi rendahnya eksplorasi dan 

komitmen sesuai dengan skor maksimal eksplorasi (format A) adalah 88 dan skor 

minimal adalah 22, sedangkan skor maksimal komitmen (format B) adalah 156 

dan skor minimal adalah 39. Pola pengelompokan tinggi rendahnya sesuai dengan 

skor minimal dan maksimal dapat dilihat dalam Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3. 9 
Pola Pengelompokkan Eksplorasi dan Komitmen 

 
 Rentang Skor Kategori 

Eksplorasi 
22 – 55 Rendah  

 4 6 - 88 Tinggi 

Komitmen 
39 - 98 Rendah 

99  -156 Tinggi  

 
 

��� ��� + ��� ��	

2
= �

= A
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 Selanjutnya skor tersebut dikelompokan sesuai dengan definisi kriteria 

status identitas agama.  Definisi kriteria status identitas agama dapat dilihat  dalam 

Tabel 3.9 berikut. 

 Tabel 3.10 
 Definisi Kriteria Status Identitas 

 

 
Identity 

Achievement 
Identity 

Moratorium 

Identity 

Foreclosure 
Identity 

Diffusion 

Eksplorasi Tinggi Tinggi Rendah Rendah 

Komitmen Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

 

F. 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. 

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  
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5. Membuat instrumen penelitian berikut penimbangannya kepada tiga orang 

ahli, yaitu Bapak Nandang Budiman, S.Pd., M.Si, Bapak Dr. H. Mubiar 

Agustin, M.si, dan Ibu Dra. Hj. Nani M. Sugandhi, M.Pd.  

6. Melaksanakan penelitian di SMA Kartika Siliwangi II Bandung dengan 

melakukan studi pendahuluan tentang program bimbingan dan konseling 

melalui pedoman observasi dan wawancara. 

7. Mengumpulkan data dengan menyebarkan angket pada 97 siswa SMA Kartika 

Siliwangi II kelas XI.  Penyebaran angket dilakukan pada tanggal 29 Agustus 

dan 4 September 2009. 

8. Mengolah dan menganalisis data hasil penyebaran instrumen untuk 

memperoleh kriteria status identitas agama siswa. 

9. Pembuatan program bimbingan hipotetik berdasarkan hasil analisis data 

deskripsi status identitas agama siswa.  

10. Uji kelayakan program bimbingan hipotetik dengan menggunakan skala 

Likert yang diberikan kepada ahli, yaitu : Ibu S A Lily Nurillah, M.Pd. dan 

Bapak Jahidin, S.Pd. (guru BK SMA Kartika Siliwangi II Bandung)  

11. Penyempurnaan program berdasarkan hasil diskusi dan penilaian yang telah 

dilakukan, sehingga program tersebut memiliki kelayakan untuk dilaksanakan. 


