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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

yaitu metode penelitian yang menyajikan data dalam bentuk angka-

angka dan bertujuan untuk menguji teori secara objektif dengan cara 

memeriksa atau meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel 

yang dimaksud harus dapat diukur sehingga data angka yang 

dihasilkan dapat dianalisis secara numerik.  

Sugiyono (2016) menjelaskan pengertian metode penelitian 

kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian , dan 

analisis data bersifat kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Arikunto (2013) mendefinisikan variabel adalah objek penelitian 

yang bervariasi. Sugiyono (2016) merumuskan pengertian variabel 

penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  
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Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Variabel tergantung : minat siswa berkonseling (Y) 

2. Variabel bebas :  

a. Persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah (X1) 

b. Self-concealment (X2)  

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Untuk memudahkan dalam menyusun alat ukur dan 

pengambilan data maka diperlukan definisi operasional pada masing-

masing variabel penelitian. Definisi operasional variabel penelitian ini 

adalah :  

1. Minat Siswa Berkonseling 

Minat siswa berkonseling adalah perhatian, kecenderungan, 

kesadaran atau kekuatan yang mendorong siswa untuk 

membicarakan suatu kasus/persoalan yang menyangkut dirinya 

kepada konselor sehingga siswa dapat memperoleh informasi, 

memahami dirinya secara lebih baik, memutuskan sesuatu dan 

mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya, pada masa lalu, 

masa kini maupun masa yang akan datang.  

Minat siswa berkonseling diukur dengan menggunakan skala 

minat berkonseling yang meliputi aspek-aspek : perhatian yang 

mendalam, perasaan senang, frekuensi, kemauan dan kesadaran 

manfaat. 
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Alat yang dipakai untuk mengungkap minat siswa 

berkonseling digunakan skala model Likert dengan empat pilihan 

jawaban. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek dalam skala ini 

menunjukkan semakin tinggi minat siswa berkonseling dan semakin 

rendah skor yang diperoleh subjek dalam skala ini semakin rendah 

minat siswa berkonseling. 

 

2. Persepsi Terhadap Karakteristik Konselor Sekolah 

Persepsi terhadap karakteristik konselor adalah kemampuan 

siswa untuk memahami, memaknai, dan menginterpretasikan sifat-

sifat yang dimiliki konselor sekolah dalam menjalankan tugasnya, 

yang meliputi 6 aspek : (a) tingkah laku etis, (b) kemampuan 

intelektual, (c) keluwesan, (d) sikap penerimaan, (e) pemahaman, 

dan (f) peka terhadap rahasia pribadi. 

Alat yang dipakai untuk mengungkap persepsi terhadap 

karakteristik konselor sekolah digunakan skala model Likert dengan 

empat pilihan jawaban. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek 

dalam skala ini menunjukkan semakin tinggi persepsinya tentang 

karakteristik konselor sekolah, semakin rendah skor yang diperoleh 

subjek dalam skala ini semakin rendah pula persepsinya tentang 

karakteristik konselor sekolah. 
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3. Self-Concealment 

Self-concealment adalah kecenderungan sikap 

menyembunyikan informasi atau persoalan pribadi seperti pikiran, 

perasaan, tindakan, atau kejadian yang dianggap buruk atau 

memalukan tentang diri sendiri dari orang lain yang dilakukan 

secara sadar., yang meliputi 3 aspek yaitu : 

a. kecenderungan secara aktif untuk menyembunyikan informasi 

dari orang lain. 

b. memiliki rahasia / pikiran negatif tentang diri sendiri  

c. menyangkut rasa takut atas pengungkapan rahasia tentang diri 

sendiri  

Alat yang dipakai untuk mengungkap self-concealment siswa 

digunakan Self-Concealment Scale (SCS) atau Skala Sikap 

Menutup Diri yang dikembangkan oleh Larson dan Chastain 

dengan 5 pilihan jawaban. 

Semakin tinggi sikapnya untuk menutup diri maka semakin 

rendah minatnya untuk berkonseling. Semakin rendah sikapnya 

untuk menutup diri, semakin tinggi minatnya untuk berkonseling. 

 

D. Subyek Penelitian  

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2013) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Menurut 

Hadi (2000) populasi adalah semua individu untuk siapa 
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kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak 

digeneralisasikan. Jadi populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian yang mempunyai persamaan sifat yang akan dikenai 

generalisasi dari hasil penelitian.  

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X, XI dan XII 

SMA Kristen YSKI pada tahun ajaran 2017- 2018 yang berjumlah 

426 siswa terdiri dari 136 siswa kelas X, 140 siswa kelas XI dan 

150 siswa kelas XII. Alasan pemilihan kelas X, XI dan XII sebagai 

populasi penelitian karena siswa – siswa tersebut sudah lebih dari 1 

semester bersekolah di YSKI dan sudah mendapatkan layanan dari 

program bimbingan konseling di sekolah. 

 

2. Tehnik Sampling 

Metode pengambilan sampelnya mempergunakan stratifield 

random sampling, yaitu tehnik sampling dengan mengambil subyek 

secara random dari kelompok-kelompok yang mempunyai susunan 

bertingkat.  

Menurut Sugiyono (2016) untuk menentukan besarnya 

sample yang sangat praktis menggunakan tabel Krejcie dan 

Morgan. Dengan tabel tersebut, perhitungan besarnya sampel 

penelitian memiliki tingkat kesalahan 5%, sehingga sampel yang 

diperoleh mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi.  
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Dengan menggunakan tabel Krejcie dan Morgan maka 

populasi sejumlah siswa 426 diperoleh sampel sebesar 200 siswa. 

Oleh karena menggunakan populasi berstrata, maka sampelnya 

juga berstrata. Berdasarkan jumlah populasi masing-masing kelas, 

maka diperoleh jumlah sampel tiap-tiap kelas sebagai berikut :  

Kelas X = 136 x 200 = 63,84 dibulatkan 64 siswa 
              426 
 
Kelas XI = 140 x 200 = 65,72 dibulatkan 66 siswa 
                  426 
 
Kelas XII = 150 x 200 = 70,42 dibulatkan 70 siswa 

       426 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode summated ratings atau skala Likert, yaitu sejumlah daftar 

pertanyaan / kuesioner yang harus dijawab oleh subyek. Alasan 

pemilihan skala dalam penelitian ini didasarkan atas asumsi yang 

dikemukakan oleh Hadi (2000) bahwa : (1) subyek adalah orang yang 

paling tahu tentang dirinya, (2) apa yang dikatakan subyek pada 

penelitian ini adalah benar dan dapat dipercaya, (3) interpretasi 

subyek tentang pertanyaan yang diajukan adalah sama dengan apa 

yang dimaksud peneliti. 

 

1. Skala Persepsi Tentang Karakteristik Konselor Sekolah 

Untuk mengungkap persepsi tentang karakteristik konselor 
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sekolah, peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh 

Jones (dalam Gunawan, 2001), bahwa karakteristik konselor 

sekolah dikelompokkan menjadi 6 aspek yaitu: (a) tingkah laku 

etis, (b) kemampuan intelektual, (c) keluwesan, (d) sikap 

penerimaan diri, (e) pemahaman, dan (f) peka terhadap rahasia 

pribadi.  

Keenam aspek tersebut dijabarkan menjadi 48 aitem yang 

terdiri dari 24 aitem favorable dan 24 aitem unfavorable seperti 

pada tabel di berikut ini : 

 

Tabel 4. Blue Print Skala Persepsi Terhadap Karakteristik 
Konselor Sekolah 

 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah  

Bertingkah laku etis 4 4 8 

Kemampuan intelektual 4 4 8 

Keluwesan 4 4 8 

Sikap penerimaan 4 4 8 

Pemahaman 4 4 8 

Peka terhadap rahasia 
pribadi 

4 4 8 

Jumlah 24 24 48 

 
Skala ini memiliki lima alternatif jawaban yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), ragu-ragu (R), tidak sesuai (TS), sangat tidak 

sesuai (STS). Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan favorable 

adalah jawaban “sangat sesuai” mendapat nilai 5, “sesuai” 
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mendapat nilai 4, “ragu-ragu” mendapat nilai 3, “tidak sesuai” 

mendapat nilai 2, dan jawaban “sangat tidak sesuai mendapat nilai 

1. 

Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan unfavorable 

adalah jawaban “sangat sesuai” mendapat nilai 1, “sesuai” 

mendapat nilai 2, “ragu-ragu” mendapat nilai 3, “tidak sesuai” 

mendapat nilai 4, dan jawaban “sangat tidak sesuai” mendapat 

nilai 5. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek, makin tinggi 

persepsinya tentang karakteristik konselor sekolah, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh subyek, semakin rendah pula 

persepsinya tentang karakteristik konselor sekolah. 

 

2. Skala Self-Concealment 

Untuk mengungkap self-concealment siswa digunakan 

Skala Sikap Menutup Diri yang dikembangkan oleh Larson dan 

Chastain, meliputi 3 aspek yaitu : 

a. kecenderungan secara aktif untuk menyembunyikan 

informasi dari orang lain  

b. memiliki rahasia / pikiran negatif tentang diri sendiri  

c. menyangkut rasa takut atas pengungkapan rahasia tentang 

diri sendiri  

Ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 30 aitem yang 
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terdiri dari 15 aitem favorable dan 15 aitem unfavorable seperti 

pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 5. Blue Print Skala Self-Concealment 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah  

Kecenderungan secara 

aktif untuk 

menyembunyikan 

informasi dari orang lain 

5 5 10 

Memiliki rahasia / pikiran 

negatif tentang diri sendiri 

5 5 10 

Menyangkut rasa takut 

atas pengungkapan 

rahasia tentang diri sendiri 

5 5 10 

Jumlah 15 15 30 

 

Skala tersebut memiliki lima alternatif jawaban yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), ragu –ragu (R), tidak setuju (TS), 

sangat tidak setuju (STS). Kriteria pemberian nilai untuk 

pernyataan favorable adalah jawaban “sangat setuju” mendapat 

nilai 5, jawaban “setuju” mendapat nilai 4, jawaban “ragu-ragu” 

mendapat jawaban nilai 3, jawaban “tidak setuju” mendapat nilai 

2, dan jawaban “sangat tidak setuju” mendapat nilai 1.  

Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan unfavorable 

adalah jawaban “sangat setuju” mendapat nilai 1, “setuju“ 

mendapat nilai 2, “ragu-ragu” mendapat nilai 3, “tidak setuju” 

mendapat nilai 4, dan jawaban “sangat tidak setuju” mendapat 

nilai 5. 
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Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek, makin tinggi 

self-concealment pada siswa, sebaliknya semakin rendah skor 

yang diperoleh subyek, semakin rendah pula self-concealment 

pada siswa. 

 

3. Skala Minat Siswa Berkonseling 

Skala minat berkonseling pada siswa mencakup aspek-

aspek yang digunakan oleh Lilawati (1988), meliputi: perhatian 

yang mendalam, perasaan senang, frekuensi, kemauan dan 

kesadaran manfaat. 

Ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 40 aitem yang 

terdiri dari 20 aitem favorable dan 20 aitem unfavorable seperti 

pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 6. Blue Print Skala Minat Siswa Berkonseling 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah  

Perhatian yang 

mendalam 

4 4 8 

Perasaan senang 4 4 8 

Frekuensi 4 4 8 

Kemauan 4 4 8 

Kesadaran manfaat 4 4 8 

Jumlah 20 20 40 
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Skala ini memiliki empat alternatif jawaban yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai 

(STS). Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan favorable 

adalah jawaban “sangat sesuai” mendapat nilai 4, jawaban 

“sesuai “ mendapat nilai 3, jawaban “tidak sesuai” mendapat 

nilai 2, jawaban “sangat tidak sesuai” mendapat nilai 1. Kriteria 

pemberian nilai untuk pernyataan unfavorable adalah jawaban 

“sangat sesuai” mendapat nilai 1, jawaban “ sesuai “ mendapat 

nilai 2, jawaban “tidak sesuai” mendapat nilai 3, jawaban 

“sangat tidak sesuai” mendapat nilai 4. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek, makin tinggi 

minat berkonseling pada siswa, sebaliknya semakin rendah 

skor yang diperoleh subyek, semakin rendah pula minat 

berkonseling pada siswa.  

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana 

akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya (Azwar, 2015). Jadi pengukuran dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang 

secara akurat memberikan gambaran mengenahi variabel yang 

diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. 
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Sebaliknya jika pengukuran menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan pengukuran maka dikatakan sebagai pengukuran 

yang memiliki validitas rendah. 

Menurut Sugiyono ( 2016) validitas alat ukur dihitung dengan 

cara membandingkan antara skor pengukuran dengan kriterium. 

Dalam penelitian ini, validitas suatu alat ukur diperoleh dengan cara 

mengkorelasikan skor dari setiap aitem pernyataan dengan skor 

total dari keseluruhan aitem. Korelasi yang tinggi dan positif 

menunjukkan kesesuaian antara fungsi aitem dengan skala secara 

keseluruhan.  

Kriteria validitas atau kesahihan aitem skala persepsi 

tentang karakteristik konselor sekolah, peran gender, self-

concealment maupun minat berkonseling pada siswa ditetapkan 

dengan menggunakan taraf signifikansi p< 0,05. Pengujian korelasi 

dilakukan dengan teknik korelasi product moment Pearson. 

Selanjutnya menghitung validitas aitem digunakan kesahihan 

aitem Program SPSS 22. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti 

sejauhmana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. 

Reabilitas mempunyai nama lain seperti : konsistensi, 

keterandalan, keterpercayaan, kestabilan, keajegan dan 
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sebagainya. (Azwar, 2015). Menurut Hadi (2000), suatu alat ukur 

yang dikenakan pada subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif 

tetap atau sama.  

Berkenaan dengan uji reliabilitas dijelaskan oleh Azwar 

(2015), bahwa reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas 

berkisar mulai dari 0 sampai dengan 1,0. Semakin tinggi koefisien 

mendekati angka 1,0 berarti semakin tinggi reliabilitas alat ukur. 

Untuk uji reliabilitas ketiga alat ukur (skala persepsi tentang 

karakteristik konselor sekolah, self-concealment dan minat siswa 

berkonseling ) dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha 

Cronbach karena pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert atau skala bertingkat. Untuk menghitung 

reliabilitas ketiga alat ukur tersebut digunakan analisis uji keandalan 

butir Program SPSS.  

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui hubungan antara 

variabel persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah (X1), self- 

concealment (X2) dengan variabel minat siswa berkonseling (Y). Cara 

yang digunakan dalam penganalisaan data yang diperoleh dengan 

memakai analisis statistik. Teknik statistik yang digunakan dalam uji 

dengan hipotesa pada penelitian ini adalah Analisis Korelasi dengan 

menggunakan Program SPSS 22.  
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Menurut Ghozali (2011), analisis korelasi bertujuan untuk 

mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. 

Analisis korelasi tidak menunjukkan adanya hubungan fungsional atau 

dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel 

dependen dengan variabel independen.  

 

  


