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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pembahasan pada Bab. III tentang Metode Penelitian ini akan diawali 

dengan pembahasan tentang metode penelitian, dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional dan 

variabel penelitian, pengembangan instrumen penelitian, analisis dan 

penafsiran data dan diakhiri dengan pembahasan tentang prosedur penelitian. 

A. Metode Penelitian 

  Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dalam rangka 

menyusun program bimbingan karir untuk meningkatkan kematangan karir 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Analisis data menggunakan pendekatan 

kuantiatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 

kematangan karir siswa SMK. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan 

ilmiah yang didesain untuk menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik 

dengan menggunakan angka statistik, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

sampai penyajian hasilnya (Soehartono, 1999: 35). Sedangkan untuk 

mengetahui validitas empirik program bimbingan karir untuk meningkatkan 

kematangan karir siswa SMK, menggunakan uji beda dua rata-rata (t-test). 

   

 



63 
 

Ira Kartika Suryani, 2010 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

  Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Sampel ditentukan untuk memperoleh informasi tentang obyek penelitian 

dengan mengambil representasi populasi yang diprediksikan sebagai inferensi 

terhadap seluruh populasi (Arikunto, 2002:104). 

  Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

purposive sampling, yaitu mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 

2002:117) 

  Adapun syarat yang harus dimiliki oleh sampel adalah: 

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Nasional Depok yang  berlokasi di 

Jalan Grogol Raya No. 2 Kecamatan Limo, Kota Depok Jawa Barat. Nomor 

Telefon (021) 775 4635, (021) 772 14832. Fax (021) 775 4634. Dengan alamat 

Email:smknasional@ghamadreamschool.com/website:ghamadreamschool.com 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMK Nasional Depok tahun 

ajaran 2009/2010. Sampel penelitian sebanyak 30 siswa Kelas XI dengan nilai 

mailto:smknasional@ghamadreamschool.com/website
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test awal (pre-test) terendah sebagai kelompok yang akan dikenai perlakuan 

untuk mengukur efektivitas Program Bimbingan Karir untuk meningkatkan 

kematangan karir siswa, dengan menggunakan tehnik sampling purposif. 

  Pertimbangan memilih sampel Kelas XI karena Siswa kelas XI sudah 

selama empat semester mendapatkan layanan bimbingan konseling, dengan 

layanan bimbingan karir terintegritas di dalamnya. Selain itu, Siswa kelas XI 

ini akan segera mendapatkan kesempatan berkiprah pada dunia kerja dalam 

waktu kurang lebih dua semester lagi. 

C. Definisi Operasional dan Variabel penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti yaitu tentang 

program bimbingan karir dan kematangan karir. Istilah bimbingan karir 

dinyatakan oleh Mohamad Surya (1988:3) bahwa bimbingan karir merupakan 

salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu untuk 

memecahkan masalah karir, memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya 

antara kemampuan dan lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan dan 

perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya.  

Conny Semiawan (1986:3) dalam Maman Supriatna (2009) 

memberikan definisi bimbingan karir lebih luas, yaitu sebagai berikut: 

   …Bimbingan karir (BK) sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 

perkembangan individu yang harus dilihat sebagai bagian integral dari 

program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman 

belajar bidang studi. Bimbingan karir terkait dengan perkembangan 

kemampuan kognitif dan afektif, maupun keterampilan seseorang 

dalam mewujudkan konsep diri yang positif, memahami proses 
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pengambilan keputusan maupun perolehan pengetahuan dan 

keterampilan yang akan membantu dirinya memasuki kehidupan, tata 

hidup dari kejadian dalam kehidupan yang terus menerus berubah; 

tidak semata-mata terbatas pada bimbingan jabatan atau bimbingan 

tugas. 

 

  Kematangan karir diterjemahkan dari istilah career maturity yang 

digunakan oleh Donald R. Super. Super mengembangkan konsepsinya tentang 

teori perkembangan karir dari teori-teori perkembangan hidup manusia atau 

life-span theory, bahwa Kematangan karir didefinisikan sebagai: “…the 

readiness to make appropriate career decision”…readiness to make (a) good 

choice (s) atau kesiapan untuk membuat pilihan dan keputusan karir secara 

tepat. Merujuk pada teori tersebut, kematangan karir didefinisikan sebagai 

keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan 

vokasional yang khas dalam setiap tahap perkembangan hidup tertentu. 

Adapun kematangan karir yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terbatas 

pada tahap perkembangan masa remaja sekolah menengah dengan rentang usia 

15-18 tahun dimana siswa SMK sebagai subjek penelitian ini berada pada 

tahap perkembangan tersebut.     

  Sementara itu, Crites (Uman Suherman, 2009: 116) berpendapat bahwa 

kematangan karir  adalah: “… the maturity of an individual’s vocational 

behavior as indicated by the similarity between his behavior and that of the 

oldest individual’s in his vocational stages”. Kematangan karir (career 

maturity) didefinisikan sebagai kesesuaian antara perilaku individu dengan 

perilaku karir yang diharapkan pada usia tertentu pada setiap tahap. 
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Program bimbingan karir yang diharapkan siswa dalam penelitian ini 

adalah berupa program yang mampu mengembangkan perilaku sadar karir 

demi kematangan karirnya (career maturity) serta mengakomodir kebutuhan 

siswa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

mengembangakan potensi pribadi, sosial, akademik dan karirnya. 

 Aspek-aspek kematangan karir yang diukur pada penelitian ini meliputi 

(mengacu kepada pendapat Crites, 1981 dalam Manrihu 1986): 

1. Sikap. Mengukur sikap-sikap klien terhadap pemilihan karir, 

kecenderungan-kecenderungan disposisional yang dimanifestasikan dalam: 

a. Keterlibatan. Tingkat keterlibatan individu dalam proses pengambilan 

keputusan karir. 

b. Independensi. Tingkat ketidakterikatan dalam proses pengambilan 

keputusan karir. 

c. Orientasi. Tingkat orientasi dalam proses pengambilan keputusan dalam 

karir. 

d. Ketegasan. Tingkat ketegasan dalam proses pengambilan keputusan 

karir. 

e. Kompromi. Tingkat kompromi dalam proses pengambilan keputusan 

karir. 
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2. Kompetensi. Aspek ini meliputi: 

a. Penilaian diri. Penilaian dari sifat-sifat dan kecenderungan-

kecenderungan hipotesis seseorang dalam hubungan dengan 

keberhasilan dan kepuasan karir. 

b. Informasi. Pengetahuan tentang syarat-syarat pekerjaan, pendidikan/ 

latihan, dan pengetahuan praktis tentang pekerjaan. 

c. Seleksi Tujuan. Nilai-nilai pribadi yang dikejar dalam pekerjaan. 

d. Perencanaan. Langkah-langkah logis dalam proses pengambilan 

keputusan karir. 

e. Pemecahan. Pemecahan masalah dalam proses pengambilan keputusan 

karir. 

Aspek-aspek kematangan karir tersebut akan menjadi indikator dasar 

dalam pembuatan instrumen penelitian untuk mengukur kematangan karir 

(career maturity). Adapun kematangan karir yang dimaksud dalam penelitian 

ini hanya terbatas pada tahap perkembangan masa remaja sekolah menengah 

dengan rentang usia 15-18 tahun dimana siswa SMK sebagai subjek penelitian 

ini berada pada tahap perkembangan tersebut. 

D. Pengembangan Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan merupakan modifikasi dari inventori 

kematangan  karir Crites, adapun alasannya adalah; (1) dimensi-dimensi yang 

diukur jelas dan mudah diadaptasi, (2) tes ini tepat untuk mengukur 
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kematangan karir remaja pada usia antara 15-18 tahun, (3) variabel atau 

komponen-komponennya terperinci. 

Jenis instrumen pengungkap data penelitian ini adalah skala psikologi 

yang diaplikasikan dengan format rating scales (skala-penilaian) dengan 

alternatif respons pernyataan subjek skala 5 (lima). Kelima alternatif respons 

tersebut diurutkan dari kemungkinan kesesuaian tertinggi sampai dengan 

kemungkinan kesesuaian terendah, yaitu: 1) sangat sesuai (SS); 2) sesuai (S); 

3) cukup sesuai (CS); 4) kurang sesuai (KS); dan 5) tidak sesuai (TS). Secara 

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

tertera pada tabel 3.1 berikut: 

     Tabel 3.1 

Pola Skor Opsi Alternatif Respons Model Summated Ratings (Likert)  

Pada Instrumen Penelitian 

 

Pernyataan 

 

Skor Lima Opsi Alternatif Respons 

 
SS 

SS 

 

S 

 

CS 

 

KS 

 

TS 

 
Favorabel (+} 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 Dalam metode interval, jarak interval dan kategori yang satu ke 

kategori berikutnya adalah sama. Hal ini tidak semata-mata untuk menjelaskan 

pernyataan sesuai atau tidak sesuai kepada isi pernyataan, melainkan 

memberikan penilaian terhadap letak tingkat fovarabel pernyataan pada 

kontinium psikologis dan nilai skala yang diinginkan dan nilai skala yang 

diperoleh adalah independen. 
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Pengembangan instrumen ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Pengembangan Kisi-kisi Instrumen 

     Kisi-kisi Instrumen dikembangkan dari definisi operasional dan 

variabel penelitian yang di dalamnya mengandung aspek-aspek dan indikator 

untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk pernyataan skala. Adapun kisi-kisi 

instrumen penelitian adalah sebagai berikut (tabel 3.2): 

                Tabel 3.2 

      KISI-KISI KEMATANGAN KARIR 

Aspek Indikator 
No. Item 

Jumlah 
(+) (-) 

Sikap 

 

a. Keterlibatan. 

Keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan karir. 
1-3 4-5 5 

b. Independensi. 

Tingkat ketidakterikatan dalam proses pengambilan keputusan 

karir. 

6 7-12 7 

c. Orientasi. 

Tingkat orientasi dalam proses pengambilan keputusan karir. 
13-14 15-17 5 

d. Ketegasan. 

Tingkat ketegasan dalam proses pengambilan keputusan karir. 
18-21 22-23 6 

e. Kompromi. 

Tingkat kompromi dalam proses pengambilan keputusan karir. 
24-28 29 6 

Kompetensi 

 

a. Penilaian diri. 

Penilaian dari sifat-sifat dan kecenderungan-kecenderungan 

hipotesis seseorang dalam hubungan dengan keberhasilan dan 

kepuasan karir. 

30-31 32-33 4 

b. Informasi. 

Pengetahuan tentang syarat-syarat pekerjaan, pendidikan/latihan, 

dan pengetahuan praktis tentang pekerjaan. 

34-41 42-45 12 

c. Seleksi Tujuan. 

Nilai-nilai pribadi yang dikejar dalam pekerjaan. 
46-48 49-50 5 

d. Perencanaan. 

Langkah-langkah logis dalam proses pengambilan keputusan karir. 
51-58 59 9 

e. Pemecahan. 

Pemecahan masalah dalam proses pengambilan keputusan karir. 
60-64 65 6 

JUMLAH 41 24 65 
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2.   Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid adalah sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur (Sugiyono, 2007:267). Untuk 

memperoleh data yang baik, maka alat untuk mengevaluasinya harus valid. 

Pada tahap pengujian validitas konstruk berdasarkan teori tentang 

aspek-aspek yang akan diukur. Instrumen penelitian ini dikonsultasikan kepada 

beberapa orang ahli, yaitu kepada pembimbing dan 2 orang ahli lainnya di luar 

pembimbing untuk dimohon pendapat dan koreksinya (Judgement experts). Setelah 

instrumen direvisi berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka instrumen diuji 

keterbacaannya kepada 5 orang siswa SMK dan kemudian direvisi kembali, baik 

dalam penggunaan kata-kata ataupun struktur kalimatnya sehingga seluruh 

pernyataan dalam instrumen tidak mengandung ambiguitas dan cukup dapat 

dimengerti oleh reponden. 

Setelah itu, instrumen kemudian diujicobakan kepada seluruh 

sampel responden penelitian. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian 

konstruksi dilakukan dengan analisis faktor dengan mengkorelasikan antar 

skor item instrumen dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0 dan 

program Microsoft excel 2007. 

Sebelum uji validitas, item pernyataan pada instrumen berjumlah 

67 item. Setelah item diujicobakan, jumlah item pernyataan berubah menjadi 

65 item. Item pernyataan yang tidak valid yaitu item pada nomor 30 dan 34. 
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3.   Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas  berkenaan  dengan  tingkat  keajegan   atau  ketetapan  

hasil pengukuran  (Syaodih,   2005:   229).   Satu   instrumen memiliki tingkat 

reliabilitas yang memadai apabila instrumen yang digunakan untuk mengukur 

aspek yang diukur dalam beberapa kali uji memiliki hasil yang sama atau 

relatif sama. Instrumen yang dapat dipercaya akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Reliabilitas instrumen merupakan penunjuk sejauh mana hasil 

pengukuran dengan menggunakan instrumen tersebut dapat dipercaya. Reliabilitas 

intrumen ditunjukkan sebagai derajat keajegan (konsistensi) skor yang diperoleh 

oleh subjek penelitian dengan instrumen yang sama dalam kondisi yang berbeda. 

Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Spearman-

Brown (split-half) yang kemudian dihitung dengan bantuan program SPSS 

Statistic 17.0. Namun demikian, berikut ini adalah langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penghitungan manual. Langkah-langkah rumus tersebut yaitu: 

1.   Pertama, mengelompokkan skor butir bernomor ganjii sebagai belahan pertama 

dan kelompok bernomor genap sebagai belahan kedua, cara ini biasa disebut 

dengan tehnik belah dua ganjil-genap. 

2.   Kedua, mengkorelasikan skor belahan pertama dengan skor belahan kedua 

dan akan diperofeh harga rxy 

3.  Ketiga, indeks korelasi yang diperoleh baru menunjukkan hubungan antara 

dua belahan instrumen. 
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4. Keempat, indeks reliabilitas soal akan diperoleh dengan rumus Spearman-

Brown yang dikutip dari Arikunto (2002: 156) sebagai berikut: 

𝑟₁₁ =
2 × r½½

[1 + r½½]
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

r ½ ½    = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan    

instrumen. 

Semakin tinggi harga reliabilitas instrumen, kemungkinan kesalahan 

yang terjadi akan semakin kecil. Berikut adalah kriteria koefisien 

reliabilitasnya. 

                                                  Tabel 3.3 

Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai Reliabilitas Kriteria 

<0,20 

0,21-0,40  

0,41-0,70 

0,71-0,90 

0,91-1,00 

Derajat keterandalannya sangat rendah.  

Derajat keterandalannya rendah.  

Derajat keterandalannya sedang.  

Derajat keterandalannya tinggi.  

Derajat keterandalannya sangat tinggi 



73 
 

Ira Kartika Suryani, 2010 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 Hasil penghitungan menggunakan program SPSS Statistics 17.0 nilai 

reliabilitas indeks korelasi antara dua belahan instrumen penelitian ini adalah 

sebesar 0,98. Berdasarkan kriteria reliabilitas yang dirumuskan oleh Guilford, 

maka reliabilitas instrumen ini berada pada derajat keterandalan yang sangat  

tinggi. (lampiran 4). 

E. Analisis dan Penafsiran Data 

    Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk memperoleh data tentang 

profil kematangan karir siswa kelas XI SMK Nasional Depok serta mengukur 

efektivitas bimbingan karir untuk meningkatkan kematangan karir siswa. 

Penafsiran data analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan makna yang 

terkandung di balik angka-angka. Tingkat kecenderungan kematangan karir 

siswa ditentukan dengan menggunakan lima kategori penafsiran dengan kriteria 

yang dirumuskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Tingkat Kecenderungan Kematangan Karir Siswa 

No. 

 

RENTANG 

 

KRITERIA 

 
1 

 

Lebih dari (rata-rata aktual + 1 ,5 SD) 

 

Sangat tinggi 

 
2 

 

Antara (rata-rata aktual + 1,5 SD} dan (rata-rata aktual + 0,5 SD) 

 

Tinggi 

 3 

 

Antara (rata-rata aktual + 0,5 SD) dan (rata-rata aktual - 0,5 SD) Sedang 

4 

 

Antara (rata-rata aktual - 0,5 SD) dan (rata
:
rata aktuall - 1,5 SD) 

 

Rendah 

 
5 

 

Kurang dari (rata-rata aktual - 1 ,5 SD) 

 

Sangat rendah 
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 Skor maksimal ideal dari kematangan karir siswa adalah 325, 

yang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah item sebanyak 65 item dengan 

skor maksimal ideal, yaitu 5. Dari perolehan angka kematangan karir seluruh 

siswa kelas XI SMK Nasional Depok ini, maka didapatkan rata-rata aktual 

sebesar 230,36. Sementara hasil perhitungan simpangan baku aktual yang 

diperoleh dengan menggunakan program statistika SPSS Statistics 17.0 

diperoleh angka 15,91. 

 Pengukuran efektivitas kematangan karir siswa dilakukan dengan 

menguji perbedaan dua rata-rata (uji-t) antara data hasil  pre-test dengan post-

test, yaitu untuk mengkaji perubahan yang terjadi akibat suatu perlakuan peneliti 

dan membandingkan perilaku atas kemampuan subjek sebelum dan sesudah 

perlakuan itu diberikan. (Furqon, 2008).  Asumsi yang mendasari adalah 

korelasi antara skor dari subyek yang sama atau berpasangan, keacakan sampel 

dari populasinya masing-masing, ketidaktergantungan skor (independent of 

scores) baik didalam kelompok maupun antar kelompok, normalitas distribusi 

populasi dari mana sampel diambil, serta homogenitas variansi populasi kedua 

kelompok skor. 

F. Prosedur Penelitian 

  Langkah-langkah penelitian yang dikembangkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan kajian teori sebagai studi pendahuluan untuk konsep 

kematangan karir siswa. 
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2. Melaksanakan kajian empirik dengan memotret kondisi objektif 

kematangan karir sebagai dasar untuk mengembangkan program 

bimbingan karir. 

3. Mengembangkan program bimbingan karir untuk meningkatkan 

kematangan karir siswa 

4. Melakukan validasi empirik atas program melalui eksperimen dengan 

desain “one-group pre test-post test design” untuk mengukur 

efektivitas bimbingan karir dalam rangka meningkatkan kematangan 

karir siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

5. Merekomendasikan program hipotetik yang telah diuji. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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