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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

      Pada bab III ini akan diuraikan berturut-turut yaitu:  metodologi penelitian; 

subjek dan lokasi penelitian; alat pengumpul data; uji coba alat pengumpul data; 

teknik analisa data dan; langkah-langkah penelitian.  

       

A. Metode  Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terapan dengan pende 

katan  kuantitatif non eksperimental. Adapun jenis metode yang dianggap relevan 

adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2008:54) “Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau”. 

Dengan demikian penelitian deskriptif ini bermaksud menggambarkan fenomena 

yang diteliti apa adanya pada saat ini. 

       Adapun fenomena yang dimaksud adalah tentang sikap wirausaha siswa SMA 

saat ini. Dengan kata lain seperti apa sikap wirausaha siswa SMA saat ini.       

Alasan menggunakan pendekatan  kuantitatif non eksperimental dengan jenis 

metode penelitian deskriptif adalah bahwa sebelum program pengembangan sikap 

wirausaha disusun, dibutuhkan informasi tentang profil sikap wirausaha siswa SMA 

saat ini. Metode yang dianggap relevan untuk memperoleh data tersebut adalah 

metoda deskriptif karena penggunaan metode deskriptif akan dapat menjaring data 

apa adanya. Alasan lain adalah bahwa metode penelitian deskriptif ini sesuai dengan 

masalah penelitian yang diajukan pada  bab I yaitu seperti apa profil sikap wirausaha 
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siswa SMA Negeri 91 Jakarta?, dan seperti apa profil sikap wirausaha siswa SMA 

Negeri 91 berdasarkan aspek-aspeknya?.        

      Metode penelitian deskriptif ini juga sesuai dengan tujuan penelitian baik secara 

umum maupun secara khusus seperti yang telah dirumuskan pada bab I yaitu untuk 

memperoleh informasi tentang profil sikap wirausaha siswa SMA Negeri 91secara 

umum dan profil sikap wirausaha berdasarkan aspek-aspeknya.  

      Data yang diperoleh akan digunakan dalam penyusunan program hipotetik    

untuk mengembangkan sikap wirausaha siswa SMA. Untuk menguji keefektifan 

program tersebut supaya dapat berfungsi  khususnya di lembaga pendidikan SMA 91 

Jakarta, dilakukan  ujicoba kepada sejumlah sampel terbatas. Apabila profil sikap 

wirausaha siswa SMA Negeri 91 jakarta berkategori sedang dan rendah maka uji 

coba terbatas akan difokuskan pada layanan dasar dan apabila profil sikap wirausaha 

siswa SMA Negeri 91 jakarta berkategori tinggi, maka ujicoba difokuskan kepada 

sejumlah siswa yang memerlukan layanan responsif. 

 

 B. Subjek dan Lokasi Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini sebagai populasi adalah siswa SMA Negeri 91 

Jakarta. Adapun sampel penelitian ini melibatkan siswa kelas XI IPA  sebanyak 2 

kelas @ 40 orang dan kelas XI IPS sebanyak 2 kelas @ 38 orang.  Karakteristik 

siswa kelas XI IPA-1 terdiri dari Laki-laki 17 orang dan Perempuan 23 orang, kelas 

XI IPA-2 terdiri dari laki-laki 17 orang dan perempuan 23 orang, sedangkan kelas 

XI IPS-1 terdiri dari laki-laki 19 orang dan perempuan 18  orang, kelas XI IPS-3 

terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 16 orang,  kelas XI IPS-4 terdiri dari 
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laki-laki 21 orang dan perempuan 16 orang. Latar belakang ekonomi dan pekerjaan 

orang tua mereka bervariasi, artinya dari segi ekonomi ada yang di bawah garis 

kemiskinan ada yang berkecukupan dan ada yang berasal dari keluarga ekonomi 

atas. Sedangkan dari segi pekerjaan, ada yang orang tuanya sebagai PNS, karyawan,  

dan ada yang berwirausaha. 

        Anggota populasi yang berasal dari kelas XI sudah mendapatkan layanan 

bimbingan dan konseling secara umum seperti hanya kelas X dan kelas XII.  

Besarnya ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini, ditentukan 

berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (1997: 94) bahwa apabila populasi cukup 

homogen terhadap populasi dibawah 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subyeknya 

besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Jumlah murid kelas 

XI terdiri dari kelas IPA sebanyak 2 kelas dan kelas IPS sebanyak 4 kelas. 

         Atas dasar pertimbangan bahwa makin tinggi tingkat kepercayaan yang 

dituntut akan makin besar jumlah sampel, dan makin kecil bias yang diterima juga 

akan makin besar jumlah sampel (Sukmadinata: 264), maka peneliti menetapkan 

mengambil sampel sebesar 70% dari jumlah populasi yaitu 225 orang. Dengan 

demikian besarnya sampel dalam penelitian ini berjumlah 70% x 225 siswa=157,5 

siswa, agar lebih respresentatif maka jumlah sampel ini dibulatkan menjadi 160 

siswa. 

   Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 91 Jakarta. Alasan dipilihnya 

lokasi SMA Negeri 91 Jakarta adalah bahwa SMA Negeri 91 secara umum 

merupakan SMA Negeri yang cukup baik dengan akreditasi A, sehingga dengan 
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karakteristik seperti  itu akan menunjukan karakteristik subyek sesuai dengan fokus 

permasalahan yang diteliti, dan (2) di SMA Negeri 91 Jakarta menyelenggarakan 

program layanan bimbingan dan konseling (termasuk bimbingan karir) yang setiap 

minggunya guru BK diberi 1 jam pelajaran setara 45 menit masuk kelas untuk 

memberikan layanan dasar ( termasuk bimbingan karir) kepada siswanya dengan 

materi-materi bimbingan karir  yang telah ditetapkan. 

 

C. Alat  Pengumpul Data 

 Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, data yang perlu dikumpulkan 

adalah data tentang sikap wirausaha siswa SMA. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka ditetapkan alat pengumpul data yang relevan dengan fokus permasalahan, 

yaitu  Skala sikap Wirausaha siswa SMA  yang telah disusun menurut kaidah yang 

berlaku.  

      Alat ini berupa kuesioner dengan menggunakan skala yang mempunyai alternatif  

jawaban SS=Sangat setuju, S=setuju, R=ragu-ragu, KS=Kurang Setuju, dan 

TS=Tidak setuju. Responden dapat menjawab kuesioner sesuai dengan keadaan 

yang dirasakan berkenaan dengan responnya terhadap keenam ciri wirausaha.  Alat 

ini dikonstruksi berdasarkan pengembangan dari enam ciri wirausaha yang dijadikan 

sebagai aspek sikap wirausaha siswa SMA yaitu: percaya diri, berorientasi tugas dan 

hasil, mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi ke masa 

depan yang dikemukakan oleh Meredith (2002: 5 )  Penyusunan kisi-kisi mengacu 

kepada langkah-langkah umum yang biasa digunakan, selanjutnya dijabarkan ke 

dalam butir pernyataan.  
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      Langkah pertama adalah menetapkan aspek-aspek sikap wirausaha yang akan 

diungkap. Kemudian, setiap aspek dikembangkan menjadi beberapa indikator. 

Indikator dijadikan pedoman untuk mengkonstruksi item-item dalam bentuk 

pernyataan, dan dari hasil konstruksi didapat sebanyak 83 item.     

      Langkah selanjutnya dilakukan uji keterbacaan kepada sejumlah siswa secara 

acak. Siswa diminta membaca redaksi item yang telah disusun, kemudian diminta 

memberi catatan dan tanda tanya. Hasil uji keterbacaan, selanjutnya dilakukan revisi 

sesuai dengan kebutuhan. 

      Langkah berikutnya dilakukan uji kelayakan konstruksi, redaksi dan konten 

setiap item melalui penimbangan/jugdment oleh pakar terkait sebanyak tiga orang 

pakar. Atas dasar catatan yang diberikan para penimbang, dilakukan revisi sehingga 

jumlah item yang layak digunakan hanya 73 item untuk diujicobakan.  Sampel yang 

digunakan untuk ujicoba instrumen adalah 30 orang responden yang diambil dari 

kelas XI secara acak. Kepada siswa yang dijadikan responden diminta untuk 

menjawab quesioner skala sikap wirausaha siswa SMA yang telah disiapkan. 

 

D. Uji Coba Alat Pengumpul Data 

      Untuk mengetahui validitas alat pengumpul data, maka dari 73 item yang 

diujicobakan, terdapat 60 item yang dinyatakan valid, dengan indeks validitas 

bergerak antara 0,340-0,814, pada p<0,05, dan  13 item yang dinyatakan tidak valid 

dibuang karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Adapun ke-13 item yang 

dimaksud, yaitu item nomor: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 33, 34, 52, dan 55. 

(lihat tabel kisi-kisi penelitian pada lampiran B) 
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       Berdasarkan hasil di atas, ternyata item nomor 17 dan 18 keduanya harus 

dibuang sehingga menyebabkan hilangnya indikator 2.2 pada kisi-kisi. Demikian 

pula halnya dengan item nomor 33 untuk indikator 2.8 juga harus dibuang. Ketiga 

item tersebut berada pada aspek 2, yaitu berorientasi tugas dan hasil. Secara lengkap, 

perubahan kisi-kisi pasca uji coba ini dapat dilihat pada tabel kisi-kisi penelitian 

sikap wirausaha sebagaimana terlampir pada lampiran B 

       Selanjutnya dari ke-60 item yang dinyatakan valid, diperoleh indeks korelasi 

reliabilitas Alpha Cronbach (α) sebesar 0,917. Merujuk pada pendapat Balian 

(1988), indeks korelasi ini menunjukkan bahwa instrumen berkategori istimewa 

(excellent) atau memiliki tingkat kepercayaan yang istimewa (excellent) untuk 

dipergunakan dalam penelitian selanjutnya. 

      Berdasarkan adaptasi dari pendapat Balian (1988), indeks angka korelasi, 

mempunyai tolok ukur sebagai berikut: 

Tabel  3.1 : Indek angka korelasi berdasarkan adaptasi pendapat Balian 

NO. 
INDEKS KOEFISIEN 

KORELASI KUALIFIKASI 

01. + 0,90 ─ + 1,00 Istimewa (Excellent) 

02. + 0,85 ─ + 0,89 Sangat Bagus (Very Good) 

03. + 0,80 ─ + 0,84 Bagus (Good) 

04. + 0,70 ─ + 0,79 Cukup (Fair) 

05.  ≤ + 0,69 Kurang (Poor) 

       

Untuk lebih jelasnya, hasil ini dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan SPSS versi 

17.00 sebagaimana terlampir pada lampiran  C. 
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 Sedangkan untuk mengetahui uji ketepatan skala, dengan menggunakan method 

successive interval terhadap ke-60 item skala yang dibuat diperoleh hasil uji skala 

sebagaimana terlampir pada lampiran C.1  

 

F. Teknik Analisis Data 

      Kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian 

terutama untuk memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan. Dalam  

penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah untuk menjawab beberapa 

pertanyaan penelitian tentang sikap wirausaha siswa SMA yang menghasilkan data 

pengukuran kuantitatif.  

      Untuk melihat posisi profil sikap wirausaha siswa SMA, baik yang total maupun 

aspek-aspeknya, dipergunakan batas lulus ideal yang perhitungannya didasarkan atas 

rerata ideal dan simpangan baku ideal   (Cece Rakhmat dan M. Solehuddin, 2006: 63 

dan 65) sebagai berikut. 

Tabel 3.2: Tabel Kualifikasi Sikap Wirausaha Siswa SMA 

NO. SKOR KUALIFIKASI 

1. > 226 Tinggi Sekali (TS) 

2. 176 – 225 Tinggi (T) 

3. 126 – 175 Sedang (Sd) 

4. 76 – 125  Rendah (R) 

5. < 75 Rendah Sekali (RS) 
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      Selanjutnya, untuk mencari kualifikasi sikap wirausaha siswa SMA berdasarkan 

aspek-aspek digunakan rumus dan langkah-langkah pengerjaan yang sama.  

      Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua tentang: seperti 

apakah profil sikap wirausaha siswa kelas XI SMA Negeri 91 Jakarta?, dan seperti 

apakah profil sikap wirausaha siswa kelas XI SMA Negeri 91 Jakarta dilihat dari 

aspek-aspek: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko, 

kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan?. Kedua pertanyaan ini 

dijawab dengan cara mengkonversi skor total responden dengan rerata aktual dan 

simpangan baku standar sehingga dapat ditentukan posisi responden dalam 

kualifikasi taraf sikap wirausaha siswa SMA.  

      Selanjutnya, pertanyaan penelitian ketiga tentang rumusan program bimbingan 

karir untuk mengembangkan sikap wirausaha siswa SMA dijawab dengan 

mensintesiskan hasil kajian teoretis tentang sikap wirausaha siswa SMA dengan 

fakta penelitiannya.  

       Untuk menjawab pertanyaan penelitian ke empat tentang seberapa jauh 

peningkatan sikap  wirausaha  siswa SMA  Negeri 91 Jakarta setelah mendapatkan  

intervensi layanan bimbingan karir ?, dijawab dengan membandingkan hasil score 

dan persentase pre-tes dengan score dan persentase pos-tes. Selisih score dan 

persentase pre-tes dan pos-tes dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan seberapa 

jauh peningkatan sikap wirausaha yang dialami melalui intervensi program yang 

dibuat.      

E. Langkah Langkah Penelitian 
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       Ada tiga tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu : 

melaksanakan studi pendahuluan ke lokasi penelitian, mempersiapkan izin-izin yang 

diperlukan dan menetapkan prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tindak 

lanjut uji coba program intervensi kepada sampel yang ditetapkan. Studi 

pendahuluan bertujuan untuk memahami kondisi lapangan dengan harapan diperoleh 

berbagai informasi tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara 

umum dan hal-hal yang diperkirakan dapat menjadi faktor pendukung dan faktor 

penghambat nantinya dalam pelaksanaan penelitian.  Untuk memperoleh berbagai 

kemudahan dalam pengumpulan data di lapangan dipersiapkan permohonan izin 

melaksanakan pengumpulan data pada waktu yang disepakati. Pihak SMA Negeri 91 

Jakarta sebagai tempat penelitian menyatakan memberi izin pelaksanaan penelitian 

dengan menyiapkan berbagai kemudahan yang diperlukan. 

 Prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang ditempuh adalah : Pertama 

memberi tahukan jumlah responden yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner yang 

telah dipersiapkan; kedua menyepakati waktu untuk penyebaran kuesioner kepada 

responden untuk diisi dan dijawab; ketiga menyiapkan kuesioner sebanyak yang 

diperlukan sesuai jumlah sampel dalam disain penelitian; keempat meminta siswa 

yang menjadi responden untuk mengisi dan menjawab kuesioner yang telah 

dipersiapkan; kelima melakukan proses pengolahan data dengan bantuan alat 

pengolahan data SPSS versi 17, selanjutnya dilakukan analisis data untuk menjawab 

beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan pada permasalahan yang dikemuka 

kan dalam tesis ini. 
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      Selanjutnya setelah pertanyaan penelitian pertama dan kedua terjawab, maka 

ditetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengembangan program 

untuk menjawab pertanyaan penelitian ke tiga. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuhadalah: (1) mepelajari konsep pengembangan program bimbingan karir, (2) 

mengkaji hasil penelitian tentang sikap wirausaha siswa SMA, (3) mengembangkan 

program pengembangan sikap wirausaha siswa SMA (4) melakukan validasi 

program oleh pakar terkait dan uji keterbacaan oleh praktisi lapangan (konselor 

sekolah) (5) melakukan uji coba terbatas melalui intervensi program kepada 

sejumlah sampel yang menjadi kelompok uji coba, dan (6) menyajikan program 

hipotetik pengembangan sikap wirausaha siswa SMA   

 Alur kegiatan pengembangan program yang  dimaksud adalah seperti skema 

berikut: 

 

 

                                                                                  

 

 
Skema : Langka-langkah penyusunan program bimbingan karir untuk mengem 

bangkan sikap wirausaha siswa SMA 
 

(3)Pengembangan 
program hipo 
tetik 

 

(6)Program 
     Hipotetik 

(5)Ujicoba 
     Program 

(1)Mempelajari     
   konsep  

Bimbingan 
Karir dan Sikap 
wirausaha 

 

 (2)Kajian emipris 
tentang   profil sikap 
wirausaha 

 

 (4)Validasi    
     Program 


