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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

     Penelitian ini menggunakan metode penelitiankuantitatif. Penelitian dengan 

menggunakan metode pengukuran kuantitatif menekankan aspek objektif, 

pengukuran, ketepatan secara matematis dan statistik. Karena sasarannya adalah 

pada objektifitas dan dapat diukur, tidak asing bila dalam penelitian kuantitatif 

akan menemukan angka, karena angka dapat menjadi pengukur perbandingan 

dan perbedaan (Raco, 2010,  h.15-16). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

     Variabel merupakan seseuatu yang dapat mengubah maupun membedakan 

suatu variasi pada sebuah nilai (Situmorang, Muda, Dalimunthe, Fadli dan 

Syarief, 2010, h.7). Peneliti menggunakan dia jenis variabel yaitu variabel 

tergantung atau dependent variabel dan variabel bebas atau independent 

variabel. Variabel dependenmerupakan sebuah variabel yang menjadi fokus 

utama dalam sebuah penelitian. Sedangkan variabel independen merupakan 

variabel yang dapat memberi pengaruh pada perubahan dalam variabel 

dependen serta memiliki hubungan baik positif maupun negatif untuk variabel 

dependen (Situmorang, 2010, h.7-8).  
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Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung (Y) :Intensi mencari bantuan 

 pemilihan kelompok peminatan  

2. Variabel Bebas (X)  :Stigma pada guru bimbingan dan 

 konseling 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

     Definisi operasional merupakan suatu definisi dari variabel yang sedang 

diteliti dan didasarkan pada karakteristik yang kemudian dapat diobservasi ( 

Zulfikar dan Budiantara, 2014, h.146). Petunjuk yang diberikan pada peneliti 

dalam penyusunan indikator yang jelas dan rinci dari definisi sebuah variabel 

maka penting untuk menyusun definisi operasional. 

1. Intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan 

     Intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan adalah niat atau 

keinginan seseorang untuk bekerjasama dengan individu lain guna mencari 

bantuan dalam mengelola tantangan berkaitan pemilihan kelompok 

peminatan. Intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan dapat 

diperoleh melalui skala intensi mencari bantuan kelompok peminatan yang 

disusun berdasarkan aspek Attitude toward the behaviour, Subjective Norm, 

Perceived Behavioral Control. Semakin tinggi skor dalam skala intensi, 

maka semakin tinggi pula niat atau intensi mencari bantuan pemilihan 

kelompok peminatan, demikian pula sebaliknya. 
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2. Stigma pada Guru BK 

     Stigma pada guru BK adalah atribut atau ciri negatif yang menempel 

pada guru BK, yang dihasilkan oleh pemberian label yang permanen. Stigma 

pada guru BK dapat diperoleh melalui skala stigma pada guru BK yang 

disusun berdasarkan aspek Stereotip, Prasangka, dan Diskriminasi. Semakin 

tinggi skor dalam skala stigma, maka semakin tinggi pula stigma pada guru 

BK, demikian juga sebaliknya.  

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

     Populasi merupakan daerah atau wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek maupun subjek dimana memiliki karakteristik serta kualitas tertentu 

yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti (Sugiyono, 2014, h.115). 

Dalam penelitian, batasan yang jelas adalah hal yang penting dalam 

menentukan populasi, yang dengan tujuan agar dapat membedakan antara 

kelompok yang diteliti dan kelompok yang tidak diteliti. 

Populasi subjek pada penelitian adalah siswa yang duduk dibangku kelas 

VIII SMP Negeri 11 Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi, sampel mewakili populasi penelitian (Sugiyono, 2014, 

h.116). Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik 

Cluster Random Sampling. Teknik Cluster Random Sampling digunakan 
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untuk memntukan sampel apabila subjek yang akan diteliti sumber datanya 

sangat luas (Sugiyono, 2014, h.119). 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan metode 

skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk menetukan keududukan individu dalam suatu 

kontinum sikap terhadap objek sikap, yang dimulai dari sangat negatif ke 

arah yang sangat positif (Widoyoko, 2014, h.115). Skala yang disusun 

sebagai alat ukur berdasarkan pada dua jenis pernyataan meliputi favourable 

dan unfavourable. Pernyataan favourable subjek terdiri dari 4 kategori 

jawaban yang telah disediakan yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS).  

Pemberian skor pada pernyataan favourable sebagai berikut skor 4 

diberikan pada kategori Sangat Sesuai (SS), skor 3  diberikan pada kategori 

Sesuai (S), skor 2 diberikan pada kategori Tidak Sesuai (TS), berikut skor 1 

diberikan pada kategori Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada pernyataan 

unfavourable memiliki skor yang terbalik dimana, skor 1 diberikan pada 

kategori Sangat Sesuai (SS), skor 2 diberikan pada kategori Sesuai (S), skor 

3 diberikan pada kategori Tidak Sesuai (TS) dan skor 4 diberikan pada 

kategori Sangat Tidak Sesuai (STS). 
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2. Blueprint 

a. Skala Intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan.  

Pengukuran variabel intensi mencari bantuan pemilihan kelompok 

peminatan dalam penelitian ini menggunakan skala intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan. Skala tersebut dipergunakan 

untuk mengukur tinggi rendahnya intensi mencari bantuan pemilihan 

kelompok peminatan yang disusun berdasarkan aspek Attitude toward 

the behaviour, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control. Skala 

ini terdiri dari 30 item yang tersusun dari 15 item favourable dan 15 

item unfavourable. 

Adapun rancangan penelitian skala intensi dapat dilihat pada tabel 

1: 

Tabel 1 

Blueprint Skala Intensi Mencari Bantuan Pemilihan 

Kelompok Peminatan 

No. Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1 Attitude toward 

the behaviour 
5 5 10 

2 Subjective Norm 5 5 10 

3 
Perceived 

Behavioral 

Control 

5 5 10 

Jumlah 15 15 30 
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b. Skala Stigma pada guru BK 

Pengukuran variabel Stigma pada guru BK dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan skala stigma pada guru BK. Skala stigma yang 

digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya stigma pada guru BK 

yang didasarkan pada  aspek Stereotip, Prasangka, dan Diskriminasi. 

Skala ini disusun menjadi 30 item yang terdiri dari 15 item favourable 

dan 15 item unfavourable. 

Adapun rancangan penelitian skala stigma dapat dilihat pada tabel 

2: 

Tabel 2 

Blueprint Skala Stigma Pada Guru BK 

No. Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1 Stereotip 5 5 10 

2 Prasangka 5 5 10 

3 Diskriminasi 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata valid, istilah valid sama artinya sahih, tepat, 

cermat. Suatu Instrumen dapat dikatakan valid bila instrument yang 

digunakan dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur, instrumen 

yang valid menghasilkan data yang valid, dengan kata lain bila data yang 
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dihasilkan valid maka alat ukur atau instrumen tersebut juga valid 

(Widoyoko, 2014, h.128). Untuk mengetahui validitas dari instrumen yang 

disusun peneliti menggunakan teknik analisi data Product Moment Pearson 

dan Korelasi Part-whole. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reliabelyang berarti ajek, tetap, stabil, andal 

atau konsisten. Reliabilitas berfokus pada konsistensi atau keterpercayaan 

sebuah hasil alat ukur, yang berarti seberapa tinggi kecermatan sebuah alat 

ukur (Azwar, 2014, h.111). Hasil pengukuran dikatakan reliabel apabila, 

setelah diuji berkali-kali namun hasilnya tetap sama. Untuk mengetahui 

reliabilitas dari instrumen yang disusun peneliti menggunakan teknik analisi 

data Alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyusun data  dengan cara 

yang bermakna sehingga mudah untuk memahami isi data (Situmorang, 2010, 

h.8). Data yang sudah tersedia akan diolah dan untuk mempermudah pengolahan 

data, maka peneliti akan menggunakan meotde statistika. Statistika merupakan 

serangkaian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengalisa data 

dan menyajikan kemudian selanjutnya memberi makna pada data yang diteliti 

(Situmorang, 2010, h.8). 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional, dimana  penelitian 

korelasional digunakan untuk melihat dan mengukur bagaimana hubungan antar 

variabel dengan menggunakan teknik analisis Product Moment dari Pearson.   

 




