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ABSTRAK
DESKRIPSI SIKAP SISWA KELAS XI SMA STELLA DUCE 2
YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 TERHADAP
LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL
Vincentius Wishnu Adhityaputra
Universitas Sanata Dharma
2012

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk
memperoleh gambaran mengenai sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce 2
Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 terhadap layanan bimbingan klasikal.
Masalah pertama yang diteliti adalah “Bagaimana sikap siswa kelas XI SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 terhadap layanan bimbingan
klasikal?”. Masalah yang kedua adalah “Berdasarkan butir-butir item sikap siswa
kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 yang
terindikasi rendah, apa saja masukan-masukan yang dapat diberikan kepada staf
guru Bimbingan dan Konseling SMA Stella Duce 2 Yogyakarta?”
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan metode survei. Subyek penelitian adalah kelas XI Bahasa, kelas
XI IPS 1, dan kelas XI IPS 3 yang terdiri dari 79 orang. Instrumen penelitian ini
berupa kuesioner sikap siswa terhadap layanan bimbingan klasikal yang terdiri
dari 48 item pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teknik penyusunan skala
model Likert. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan membuat tabulasi
skor dari masing-masing item, menghitung skor total masing-masing responden,
menghitung skor total masing-masing item, selanjutnya mengkategorisasikan
sikap siswa terhadap layanan bimbingan klasikal berdasarkan distribusi normal
dengan kontinuum jenjang. Kategorisasi ini terdiri dari lima jenjang yaitu kategori
baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang sekali.
Hasil penelitian adalah: (1) Sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce 2
Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 terhadap layanan bimbingan klasikal yang
termasuk dalam kategori “baik” terdapat 42 siswa (53%), yang termasuk dalam
kategori “baik sekali” terdapat 22 siswa (28%), dan yang termasuk dalam kategori
“cukup” terdapat 15 siswa (19%). (2) Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan
terhadap butir-butir item, yang terindikasi rendah diberikan masukan-masukan
kepada staf BK SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
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ABSTRACT
A DESCRIPTION OF THE ATTITUDE OF THE SECOND GRADE
STUDENTS OF SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA
IN 2011/2012 ACADEMIC YEAR TOWARDS
CLASSICAL GUIDANCE SERVICE
Vincentius Wishnu Adhityaputra
Sanata Dharma University
2012
This research is a descriptive research that aims to obtain the description
about the attitude level of the second grade students of SMA Stella Duce 2
Yogyakarta in 2011/2012 academic year towards classical guidance service. The
first problem formulated is “What is the attitude level of the second grade students
of SMA Stella Duce 2 Yogyakarta in 2011/2012 academic year towards classical
guidance service?” The second problem formulated is “Based on the items which
belong to the lowlevel, what suggestions can be given to the guidance and
counseling teachers in SMA Stella Duce 2 Yogyakarta?”
This research belongs to a descriptive research with the survey method.
The subjects in this research are the eleventh graders majoring in language, the
eleventh graders majoring in Social one, and the eleventh graders majoring in
Social two, which all consist of 79 students. The research instrument is a
questionnaire of the attitude level of the students towards classical guidance
service which consistsof 48 items,designed by the researcher himself, based on
the Likert Scale technique. The technique of data analysis in this research is by
making score tabulation of each item, calculating the total score of each
respondent, calculating the total score of each item, then categorizing the attitude
level of the students towards classical guidance and counseling service based on
the normal distribution with continuum level. The categorization consists of five
levels, i.e. very good, good, average, not good, and not very good.
The result shows that: (1) There are 42 students (53%) who have good
attitude towards classical guidance service, there are 22 students (28%) who have
very good attitudetowards classical guidance service, and there are 15 students
(19%) who have average attitude towards classical guidance service. (2) Based on
this analysis and the items which belong to the low level, the researcher gave
some inputs and suggestions to the guidance and counseling teachers in SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta.
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BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal adalah pendidikan
yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang
administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan
bidang bimbingan dan konseling.
Dewasa ini, bidang Bimbingan dan Konseling mulai berkembang
di berbagai jenjang pendidikan. Seiring dengan perkembangan bidang
Bimbingan dan Konseling, peran konselor sebagai pelaku bimbingan
mulai

mendapat kesempatan untuk

masuk ke kelas-kelas guna

memberikan bimbingan kepada siswa. Keberadaan konselor di sekolah
pun semakin kokoh seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang No
20/2003 Pasal 1 ayat 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan bahwa konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik,
sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor. Berdasarkan
uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan konselor sekolah
sederajat dengan guru pendidik (Hastuti, 2009: 2).

1
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Dalam Bimbingan dan Konseling yang komprehensif, terdapat
struktur pelayanan bimbingan perkembangan yang terdiri dari empat
komponen, yaitu (1) Layanan Dasar Bimbingan; (2) Layanan Responsif;
(3) Sistem Perencanaan Individual; dan (4) Pendukung Sistem (Muro &
Kottman, 1955; Chapman, dkk, 1993, dalam Barus, 2010: 4). Salah satu
dari komponen-komponen yang terdapat dalam layanan dasar adalah
bimbingan klasikal. Dalam bimbingan klasikal, konselor memberikan
bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan
secara kelompok atau klasikal yang disajikan secara sistematis dengan
tujuan membantu perkembangan diri siswa secara optimal. Agar siswa
dapat

berkembang

secara

optimal

(berhasil

menjalankan

tugas

perkembangannya) maka kepada siswa disajikan materi layanan yang
menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.
Dalam praktiknya tidak semua Sekolah Menengah Atas (SMA)
memberikan kesempatan kepada konselor sekolah untuk mengadakan
kegiatan bimbingan klasikal secara rutin dan terjadwal. Ada kemungkinan
bahwa kegiatan bimbingan klasikal diadakan untuk mengisi kekosongan
pada jam mata pelajaran tertentu. Salah satu SMA di kota Yogyakarta
yang memiliki jam bimbingan klasikal yang diadakan secara rutin dan
terjadwal adalah SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Setiap kelas mendapat
kesempatan mengikuti layanan bimbingan klasikal sebanyak satu kali
dalam seminggu.
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Dalam rangka membantu siswa untuk menjalankan tugas
perkembangannya dengan baik, maka layanan bimbingan klasikal
merupakan kegiatan yang perlu untuk diberikan kepada siswa secara rutin
dan terjadwal. Meskipun konselor memberikan layanan bimbingan
klasikal secara rutin dan terjadwal kepada siswa, tentu

sikap siswa

terhadap layanan bimbingan klasikal berbeda-beda. Jika siswa memiliki
sikap positif terhadap bimbingan klasikal maka bimbingan klasikal akan
berdampak baik dan bernilai guna bagi kehidupan siswa. Sebaliknya, jika
siswa memiliki sikap negatif terhadap bimbingan klasikal siswa tidak
mendapat pesan-pesan bimbingan yang diberikan oleh konselor sekolah
dan bimbingan klasikal pun akan kurang bernilai bagi siswa. Sikap
mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang
teliti dan beralasan (Azwar, 2007: 11). Oleh karena itu, peneliti terdorong
untuk meneliti bagaimana sikap siswa terhadap bimbingan klasikal karena
sikap memengaruhi perilaku. Positif atau negatif, baik atau buruk sikap
siswa terhadap bimbingan klasikal tentu akan mempengaruhi pencapaian
dari tujuan kegiatan bimbingan klasikal (Marheni, 2009: 10).
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembimbing SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta yang mendampingi siswa kelas XI tahun ajaran
2011/2012 dalam layanan bimbingan klasikal, diperoleh informasi bahwa
selama ini siswa menganggap kegiatan bimbingan klasikal sebagai jam
untuk refreshing, jam istirahat dan jam untuk melepaskan penat setelah
mengikuti jam pelajaran. Pandangan yang demikian tentu kurang tepat dan
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terdapat kesenjangan dari tujuan bimbingan klasikal, yaitu supaya siswa
yang dilayani mampu mengatur kehidupannya sendiri, memiliki
pandangannya sendiri dan tidak sekedar mengikuti pendapat orang lain,
mengambil sikap sendiri, dan berani menanggung sendiri akibat atau
konsekuensi dari segala tindakannya tidak tercapai (Winkel, 1997: 519).
Berdasarkan

uraian diatas maka layak untuk diteliti mengenai

sikap siswa terhadap layanan bimbingan klasikal. Dalam penelitian ini,
subjek yang dipilih adalah siswa kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
tahun ajaran 2011/2012. Alasan peneliti memilih siswa kelas XI SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012 sebagai subjek
penelitian adalah pertama, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta mempunyai
staf BK yang selalu memberikan layanan bimbingan klasikal terhadap
siswanya. Kedua, peneliti ingin mengetahui sikap siswa terhadap layanan
bimbingan klasikal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan layanan bimbingan
klasikal di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah
Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta tahun
ajaran 2011/2012 terhadap layanan bimbingan klasikal?
2. Berdasarkan butir-butir item sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce 2
Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012 yang terindikasi rendah, usaha-
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usaha apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sikap positif siswa
terhadap layanan bimbingan klasikal?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Memperoleh gambaran mengenai sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce
2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 terhadap layanan bimbingan
klasikal.
2. Mengidentifikasi butir-butir item sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce
2 Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012 terhadap bimbingan klasikal yang
terindikasi rendah yang dapat digunakan untuk pengembangan
layananan bimbingan klasikal di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat bagi:
1. Staf Bimbingan dan Konseling
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi

staf

Bimbingan

dan

Konseling

untuk

pengembangan

penyelenggaraan layanan bimbingan klasikal di SMA Stella Duce 2
Yogyakarta.
2. Peneliti
Penelitian ini menambah pengetahuan peneliti mengenai sikap
siswa terhadap layanan bimbingan kelompok.
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3. Peneliti lain
Penelitian ini dapat dipakai sebagai sumber acuan bagi peneliti lain
untuk mengadakan penelitian mengenai sikap siswa terhadap bimbingan
klasikal.
E. Definisi Operasional
Berikut ini dijelaskan definisi operasional dari istilah pokok yang
digunakan dengan tujuan untuk memperjelas maksud penelitian ini:
1. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap objek
tertentu sejalan dengan pemikirannya dan perasaannya.
2. Bimbingan klasikal adalah kegiatan bimbingan yang diberikan oleh
konselor kepada siswa secara kelompok atau klasikal yang disajikan
dengan tema yang sesuai dengan tugas perkembangan siswa.
3. Sikap terhadap bimbingan klasikal adalah kecenderungan siswa untuk
bereaksi terhadap kegiatan yang diberikan oleh konselor kepada siswa
secara kelompok sejalan dengan pemikirannya dan perasaannya.
Berkaitan dengan pengertian sikap di atas, terdapat tiga aspek yang
membentuk struktur sikap, yaitu: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek
konatif, sebagaimana tampak dalam konstruk penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian mengenai pengertian remaja, karakteristik umum
perkembangan remaja, tugas-tugas perkembangan masa remaja, pengertian sikap,
pembentukan sikap, dan materi bimbingan dan konseling di Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas.

A. Sikap
1. Pengertian Sikap
Pratkanis dan Greenwald (Wirawan, 1998: 57) menyatakan bahwa
sikap adalah evaluasi tentang objek tertentu yang telah diketahui oleh
individu. Evaluasi tersebut berarti penilaian pada suatu dimensi,
misalnya baik buruk atau positif negatif. Hal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh Azwar (2007: 15) yang menyatakan bahwa sikap
adalah suatu respon eveluatif. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk
reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh
proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap
stimulus

dalam

bentuk

nilai

baik-buruk,

positif-negatif,

menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal
sebagai potensi reaksi terhadap objek.
Pendapat yang sama diungkapkan oleh Louis Thurstone, dkk
(Azwar, 2007: 5) yang menyatakan bahwa sikap adalah suatu bentuk

7
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evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek
adalah perasaan mendukung atau memihak (positif) maupun perasaan
tidak mendukung atau tidak memihak (negatif) pada objek.
Menurut Secord & Backman (Azwar, 2007: 5) sikap merupakan
keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi),
dan presdiposisi (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan
sekitarnya. Suatu sikap merupakan konstelasi komponen-komponen
kognitif, afeksi, dan konasi yang saling berinteraksi dalam memahami,
merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek.
Salah satu objek sikap adalah bimbingan klasikal. Bimbingan
klasikal merupakan bimbingan yang diberikan kepada siswa-siswi
dalam satu satuan kelas. Bimbingan klasikal merupakan sarana untuk
menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang
diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan
bagi dirinya sendiri. Pelayanan bimbingan klasikal dilaksanakan
dengan mengadakan sejumlah kegiatan bimbingan. Kegiatan-kegiatan
dilaksanakan sejalan dengan topik-topik yang telah direncanakan
berdasarkan kebutuhan siswa-siswi (Winkel, 1997: 136)
2. Aspek-aspek Sikap
Berkaitan dengan pengertian sikap di atas pada umumnya sikap
mengandung tiga aspek yang membentuk struktur sikap (Walgito,
1991: 111), yaitu:
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kognitif,

yaitu

aspek

yang

berkaitan
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dengan

pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang
berhubungan

dengan

bagaimana

orang

mempersepsikan

terhadap objek sikap.
b. Aspek afektif, yaitu aspek yang berhubungan dengan rasa
senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang
merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang
merupakan hal yang negatif. Aspek ini menunjukkan arah
sikap, yaitu positif atau negatif.
c. Aspek konatif, yaitu yang berhubungan dengan kecenderungan
bertindak terhadap obyek sikap. Aspek ini menunjukkan
intensitas

sikap,

yaitu

menunjukkan

besar

kecilnya

kecenderungan bertindak terhadap atau berperilaku individu
terhadap obyek sikap.
Hal sama juga diungkapkan oleh Azwar (2007: 24-28) yang
menyatakan bahwa sikap memiliki tiga aspek, yaitu: aspek kognitif,
emosi (afeksi), dan perilaku (konasi). Penjelasannya adalah sebagai
berikut:
a. Aspek kognitif (keyakinan). Komponen kognitif berisi
kepercayaan individu mengenai apa yang berlaku atau apa yang
benar bagi objek sikap. Sesuatu yang dipercaya tersebut
merupakan sesuatu yang telah terlupakan dalam pikiran
individu. Kepercayaan datang dari apa yang telah individu lihat
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atau apa yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah
individu lihat atau ketahui, terbentuklah suatu ide atau gagasan
mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu.
Dengan demikian, interaksi individu dengan pengalaman di
masa datang serta prediksi individu mengenai pengalaman
tersebut akan lebih mempunyai arti dan keteraturan. Dengan
kepercayaan, fenomena di sekitar individu lebih mudah untuk
ditafsirkan artinya. Hal tersebut didukung oleh Calhoun (1990:
315) yang mengemukakan bahwa komponen kognitif terdiri
dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek
sikap

tertentu,

pengetahuan,

keyakinan

tentang

objek.

Komponen kognitif dapat meliputi beberapa informasi tentang
obyek tersebut. Individu memiliki banyak pikiran dan
keyakinan tentang objek, meskipun tidak seluruhnya benarbenar tepat. Sikap dapat berupa hal-hal yang cukup rumit dan
melibatkan sejumlah kognisi yang mempunyai perbedaan
dalam hubungannya dengan inti masalah dan dalam komponen
penilaiannya.
b. Aspek emosi (afeksi). Komponen afeksi menyangkut masalah
emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek. Secara
umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki
terhadap sesuatu. Reaksi emosional yang merupakan komponen
afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang
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dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi objek yang
dimaksud. Calhoun (1990: 315) menjelaskan hal serupa, aspek
ini terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap
objek, terutama penilaian, komponen emosi dari sikap terhadap
objek, menggabungkan penilaian dari seluruh kognisi yang
terpisah. Oleh sebab itu, komponen emosi dari sikap dapat
dinilai sebagai komponen yang terdiri dari seluruh emosi
terhadap subjek tertentu dan kognisi terpisah yang berkaitan
dengan objek sikap yang dibicarakan.
c. Aspek perilaku atau konatif. Aspek ini dalam struktur sikap
menunjukkan

bagaimana

perilaku

atau

kecenderungan

berperilaku yang ada dalam diri individu berkaitan dengan
objek sikap yang dihadapinya. Hal ini berdasarkan asumsi
bahwa kepercayaan dan perasaaan banyak mempengaruhi
perilaku. Bagaimana individu berperilaku dalam situasi tertentu
dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh
bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus
tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten dan
selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap
individual. Oleh karena itu, sangatlah logis bahwa sikap
individu akan dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku
terhadap objek. Kecenderungan berperilaku menunjukkan
bahwa komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak
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hanya dapat dilihat secara langsung saja, akan tetapi meliputi
pula bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau
perkataan yang diucapkan oleh individu. Calhoun (1990: 316)
menguatkan pendapat tersebut dengan menjelaskan bahwa
aspek konatif terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi
atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek.
3. Ciri-ciri Sikap
Sikap memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Gerungan (2004: 163-164)
ciri-ciri sikap meliputi:
a. Sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk
atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam
hubungan dengan objeknya.
b. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari
orang atau sebaliknya, sikap dapat dipelajari sehingga sikap
dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan
dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya
sikap pada orang itu.
c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi
tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap
terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkaitan dengan
suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
d. Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga
merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi, sikap dapat
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berkaitan dengan satu objek saja tetapi jga berkaitan dengan
sederetan objek serupa.
e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan.
Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan
atau pengetahuan-pengetahuan.
4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Sikap
Sikap tidak dibawa sejak lahir dan sikap tidak dapat terbentuk
dengan sendirinya. Sikap terbentuk karena adanya interaksi yang
dialami oleh individu dengan objek di luar dirinya. Sikap terbentuk
karena adanya berbagai faktor yang ada di dalam diri individu
(internal) maupun di luar individu (eksternal). Beberapa faktor yang
mempengaruhi pembentukan sikap menurut Azwar (2007: 30-38),
yaitu:
a. Pengalaman pribadi
Apa yang telah dan sedang individu alami akan ikut
membentuk dan memengaruhi penghayatan individu terhadap
stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar
terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan
penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang
berkaitan dengan objek psikologis.
Perjumpaan singkat dengan objek tidak selalu mengarahkan
individu untuk mengembangkan sikap terhadap objek tersebut.
Apakah penghayatan terhadap objek tersebut akan membentuk
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sikap postif atau negatif, tergantung pada berbagai faktor lain.
Tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek
psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap
objek tersebut. Pembentukan kesan atau tanggapan terhadap suatu
objek merupakan proses kompleks dalam diri individu yang
bersangkutan, situasi dimana tanggapan itu terbentuk, dan atribut
atau ciri-ciri objektif yang dimiliki oleh stimulus.
Untuk menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman
pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan
mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi
dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Situasi yang
melibatkan emosi, pengayatan akan pengalaman akan lebih
mendalam dan lebih lama berbekas. Namun, individu sebagai
orang yang menerima pengalaman, orang yang melakukan
tanggapan

atau

penghayatan,

biasanya

tidak

melepaskan

pengalaman yang sedang dialaminya dari pengalaman-pengalaman
lain yang terdahulu, yang relevan. Bagaimana individu bereaksi
terhadap pengalaman saat ini tidak terlepas dari pengahayatan
terhadap pengalaman-pengalaman di masa lalu.
b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Orang lain di sekitar individu merupakan salah satu
diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu.
Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan
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persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat, seseorang
yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus
bagi individu akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap
individu terhadap sesuatu. Di antara orang yang biasanya dianggap
penting bagi individu adalah orangtua, orang yang status sosialnya
lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, isteri
atau suami dan lain-lain.
Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap
yang konformis atau searah dengan sikap orang yang diangggap
penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan
untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan
orang yang diangggap penting.
c. Pengaruh kebudayaan
Kebudayaan tempat individu hidup dan dibesarkan
mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap individu.
Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap individu
terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap
anggota masyarakatnya karena kebudayaan pula lah yang memberi
corak pengalaman

individu-individu yang menjadi anggota

kelompok masyarakat asuhannya.
Seorang ahli psikologi, Burhus Frederic Skinner sangat
menekankan pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam
membentuk pribadi individu. Kepribadian, katanya tidak lain
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daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan
sejarah reinforcement yang individu alami. Individu memiliki pola
sikap dan perilaku tertentu dikarenakan individu mendapat
reinforcement dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut
bukan untuk sikap dan perilaku yang lain.
d. Media massa
Media massa sebagai sarana komunikasi (televisi, radio,
surat kabar, majalah, dan lain-lain) mempunyai pengaruh besar
dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam
penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media masa
membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat
mengarahkan opini individu. Adanya informasi baru mengenai
sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya
sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugesti yang dibawa oleh
informasi tersebut apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif
dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap
tertentu.
Walaupun

pengaruh

media

massa

tidaklah

sebesar

pengaruh interaksi individual secara langsung, namun dalam
proses pembentukan dan perubahan sikap, peranan media massa
tidak kecil artinya. Dalam pemberitaan di surat kabar ataupun
radio atau media komunikasi lainnya, berita-berita faktual yang
seharusnya disampaikan secara objektif seringkali dimasui unsur
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subyektivitas penulis berita, baik secara sengaja maupun tidak. Hal
ini

seringkali

berpengaruh

terhadap

sikap

pembaca

atau

pandangannya, sehingga dengan hanya menerima berita-berita
yang sudah dimasuki unsur subyektif tersebut terbentuklah sikap
tertentu.
e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama
Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu
sistem

mempunyai

pengaruh

dalam

pembentukan

sikap

dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep
moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis
pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh
dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan
serta ajaran-ajarannya. Konsep moral dan ajaran agama sangat
menentukan sistem kepercayaan, maka tidaklah mengherankan
kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan
dalam menentukan sikap individu terhadap sesuatu hal.
Apabila terdapat suatu hal yang bersifat kontroversial, pada
umumnya individu akan mencari informasi lain untuk memperkuat
posisi sikapnya atau mungkin juga orang tersebut tidak mengambil
sikap memihak. Dalam hal seperti itu, ajaran moral yang diperoleh
dari lembaga pendidikan atau dari agama seringkali menjadi
determinan tunggal yang menentukan sikap.
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f. Pengaruh faktor emosional
Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi
lingkungan dan pengalaman pribadi individu. Kadang-kadang,
suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh
emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau
pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian
dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu
frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang
lebih persisten dan bertahan lama.
B. Bimbingan Klasikal di SMA Stella Duce II Yogyakarta
Menurut Rochman Natawidjaja (Winkel & Sri Hastuti, 2006: 29),
bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang
dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat
memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat
bertindak wajar sesuai dengan tuntutan keadaan keluarga dan masyarakat.
Sedangkan konseling menurut Andi Mappiare (Winkel & Sri Hastuti,
2006: 29) adalah serangkaian kegiatan paling pokok bimbingan dalam
usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat
mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau
masalah khusus.
Jenis layanan bimbingan dan konseling yang terdapat di SMA Stella
Duce II Yogyakarta meliputi bimbingan klasikal atau bimbingan
kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan klasikal diadakan pada jam
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bimbingan dan konseling yang telah dijadwalkan. Bimbingan klasikal
yang terdapat di SMA ini tidak selalu diadakan di dalam kelas, ada
kalanya bimbingan diadakan di luar kelas. Sedangkan bimbingan pribadi
diadakan dalam bentuk konseling individual. Layanan konseling
diselenggarakan pada saat jam istirahat, jam kosong atau sesuai dengan
kebutuhan siswa.
Salah satu layanan bimbingan di SMA Stella Duce II Yogyakarta
yang diperuntukkan bagi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa adalah
layanan bimbingan klasikal. Kegiatan layanan bimbingan klasikal
bertujuan untuk mendampingi siswa dalam mengenal diri, lingkungan dan
mengembangkan karier (Prayitno, 2002: 5). Dalam pencapaian tujuan
tersebut, layanan bimbingan klasikal di Sekolah Menengah diarahkan pada
terpenuhinya setiap tugas perkembangan remaja pada bidang-bidang
pribadi-sosial, belajar, dan karir. Tujuan tersebut dapat diterapkan melalui
penyusunan topik-topik bimbingan klasikal. Topik-topik bimbingan berisi
pokok bahasan dari setiap aspek tugas perkembangan remaja. Sedangkan
menurut Winkel (1997: 519) tujuan pelayanan bimbingan klasikal, yaitu:
supaya siswa yang dilayani mampu mengatur kehidupan sendiri, memiliki
pandangannya sendiri dan tidak sekedar mengikuti pendapat orang lain,
mengambil sikap sendiri, dan berani menanggung sendiri akibat atau
konsekuensi dari segala tindakannya.
Bidang-bidang bimbingan yang dapat diupayakan dalam pelayanan
bimbingan klasikal (Prayitno dkk, 1997: 65-68) yaitu:
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1. Bidang bimbingan pribadi
Pelayanan bimbingan pribadi bertujuan membantu siswa-siswi agar
mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, sehat jasmani
dan rohani.
2. Bidang bimbingan social
Pelayanan bimbingan di bidang ini bertujuan membantu siswasiswi memahami dirinya dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya
dan etika pergaulan sosial yang berdasarkan budi pekerti luhur.
3. Bidang bimbingan belajar
Pelayanan bimbingan dibidang ini bertujuan membantu siswa-siswi
mengenal sikap dan kebiasaan belajar yang baik dan dapat
mengembangkan diri untuk mempersiapkan masa depan.
4. Bidang bimbingan karir
Pelayanan bimbingan di bidang ini bertujuan membantu siswasiswi mengenal potensinya sebagai persiapan karir.
C. Remaja
1. Pengertian Remaja
Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal
dari bahasa Latin adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk
mencapai kematangan” (Ali & Asrori, 2009: 9). Perkembangan lebih
lanjut, istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas,
mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan
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ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis,
remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke
dalam masyarakat dewasa. Memasuki masyarakat dewasa ini
mengandung banyak aspek afektif, lebih kurang dari usia pubertas (Ali
& Asrori, 2009: 9).
Masa remaja merupakan segmen perkembangan individu yang
sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik
(seksual) sehingga mampu bereproduksi. Salzman (Yusuf LN, 2004:
184) mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan
sikap tergantung (dependence) terhadap orangtua ke arah kemandirian
(independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian
terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.
2. Karakteristik Umum Perkembangan Remaja
Berikut beberapa ciri masa remaja menurut Suadirman (1995: 121122) yaitu:
a. Periode yang penting
Hal ini berkaitan dengan akibat langsung maupun akibat
jangka panjangnya. Perkembangan fisik dan mental yang begitu
pesat dan penting pada masa remaja menuntut penyesuaian mental
dan perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru.
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b. Periode peralihan
Peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap
berikutnya. Tahap yang sudah dilalui meninggalkan bekas pada apa
yang terjadi sekarang maupun yang akan datang.
c. Periode perubahan
Perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja
sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Dapat dikatakan bahwa
perubahan fisik berkorelasi positif dengan perubahan sikap dan
perilaku.
d. Usia bermasalah
Masalah masa remaja sering merupakan masalah yang sulit
diatasi baik oleh anak laki-laki maupun perempuan.
e. Masa mencari identitas
Pada akhir masa kanak-kanak penyesuaian diri dengan
standar kelompok merupakan hal yang sangat penting pada masa
remaja, penyesuaian diri dengan kelompok penting bagi anak lakilaki maupun anak perempuan. Lambat laun remaja ingin
menunjukkan identitas dirinya sudah tidak puas lagi hanya dengan
teman-temannya.
f. Usia yang menimbulkan ketakutan
Gambaran umum mengenai remaja biasanya bersikap
negatif. Stereotip ini mempengaruhi kecerdasan interpersonal
remaja. sering terjadinya pertentangan atau jarak antara remaja
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dengan orangtua, remaja dengan guru, maupun remaja dengan
teman-teman sebayanya.
g. Masa yang tidak realistik
Remaja melihat dirinya maupun orang lain sebagaimana
yang diinginkan bukan sebagaimana adanya terutama dalam hal
cita-citanya semakin remaja mudah marah.
h. Ambang masa dewasa
Dengan mendekatnya usia kematangan, remaja gelisah
meninggalkan masa belasn tahunnya. Muncullah perilaku yang
menggambarkan perilaku orang dewasa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini memuat beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian,
antara lain jenis penelitian, subjek penelitian, instrument penelitian, dan teknik
pengumpulan data.

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan metode survei.
Furchan (2004: 415) mengatakan penelitian deskriptif dengan metode
survei dirancang untuk memperoleh informasi dengan mengumpulkan data
yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Sifat
deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran
tentang sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce II Yogyakarta tahun ajaran
2011/2012 terhadap layanan bimbingan klasikal.
B. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para
siswa kelas XI SMA Stella Duce II Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012
yang berjumlah 79 siswa. Pengambilan data direncanakan dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada siswa kelas XI pada saat kegiatan
bimbingan klasikal.

24
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Tabel 1
Rincian Populasi Siswa
Kelas
Jumlah Siswa
XI Bahasa
28
XI IPS 1
26
XI IPS 3
27
TOTAL
81
Penelitian ini menggunakan 3 kelas. Pada saat dilakukan peyebaran
kuesioner, jumlah siswa yang hadir 79 sedangkan 2 orang siswa
berhalangan hadir.
C. Alat Pengumpul Data
1.

Jenis Alat Ukur
Alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode
Likert sumating rating scale. Kuesioner dirancang oleh peneliti dalam
bentuk item tertutup. Pada skala ini opsi netral tidak disertakan untuk
mengurangi kecenderungan responden dalam memberikan jawaban
yang netral dan untuk meningkatkan variabilitas response (central
tendency effect).
Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce II Yogyakarta Tahun
Ajaran 2011/2012 terhadap layanan bimbingan klasikal. Sugiyono
(2010:

199)

mendefinisikan

kuesioner

merupakan

teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Kuesioner disusun berdasarkan aspek-aspek sikap
(Walgito, 1991: 111), antara lain:
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a. Aspek kognitif, yaitu aspek yang berkaitan dengan pengetahuan,
pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan
bagaimana orang mempersepsikan terhadap objek sikap.
b. Aspek afektif, yaitu aspek yang berhubungan dengan rasa senang
atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan
hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang
negatif. Aspek ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif atau
negatif.
c. Aspek konatif, yaitu yang berhubungan dengan kecenderungan
bertindak terhadap obyek sikap. Aspek ini menunjukkan intensitas
sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak
terhadap atau berperilaku individu terhadap obyek sikap.
2.

Format Pernyataan
Pernyataan yang terdapat dalam skala sikap adalah pernyataan
favourable

dan

unfavourable.

Pernyataan

favourable

adalah

pernyataan yang menggambarkan sikap positif siswa terhadap
bimbingan klasikal. Sedangkan, pernyataan unfavourable adalah
pernyataan yang menggambarkan sikap negatif siswa terhadap
bimbingan klasikal. Terdapat empat alternatif jawaban yang
disediakan dalam skala ini yaitu Sangat Sering, Sering, Kadangkadang, dan Tidak Pernah.
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Penentuan Skor
Setiap alternatif jawaban yang terdapat dalam setiap pernyataan
memiliki skor. Skor tiap pilihan jawaban terbagi atas item favourable
dan

unfavourable.

Norma

skoring

yang

dikenakan

terhadap

pengolahan data yang dihasilkan instrumen ini ditentukan sebagai
berikut:
a. Untuk item favourable
Tabel 2
Skor Alternatif Jawaban
Alternatif Jawaban
Skor
Tidak Pernah
1
Kadang-kadang
2
Sering
3
Sangat Sering
4
b. Untuk item unfavourable
Tabel 3
Skor Alternatif Jawaban
Alternatif Jawaban
Skor
Tidak Pernah
4
Kadang-kadang
3
Sering
2
Sangat Sering
1

4.

Kisi-Kisi Kuesioner
Item-item yang digunakan untuk mengungkap sikap subjek
terhadap layanan bimbingan klasikal berupa pernyataan-pernyataan
yang bersifat favourable dan unfavourable. Kisi-kisi kuesioner yang
diuji coba disajikan dalam tabel 4.
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No.
1.

.

2.

Tabel 4
Kisi-kisi Kuesioner Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2
Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 Terhadap
Layanan Bimbingan Klasikal
Aspek
Indikator
No item
No item
(favourable) (unfavourable)
1, 3, 5
28, 30, 32
a. Siswa
Kognitif
memahami
(berkaitan
materi saat
dengan
layanan
pengetahuan,
bimbingan
pandangan,
klasikal
dan
berlangsung.
keyakinan
siswa
terhadap
7, 10
34, 37
b. Siswa
layanan
berkonsentrasi
bimbingan
penuh saat
klasikal)
layanan
bimbingan
klasikal
berlangsung
40, 42
12, 13, 15
c. Siswa meyakini
mendapatkan
manfaat setelah
mengikuti
layanan
bimbingan
klasikal.
44, 52, 54
17, 18, 19
d. Siswa
menanggapi
saat layanan
bimbingan
klasikal
berlangsung.
21, 23, 25
2, 4, 6
a. Siswa antusias
Afektif
saat layanan
(berkaitan
bimbingan
dengan rasa
klasikal
senang atau
berlangsung.
tidak senang
siswa
8, 9, 11
27, 29, 31
b. Siswa merasa
terhadap
senang dalam
layanan
mengikuti
bimbingan
layanan
klasikal)
bimbingan
klasikal.

28

Jumlah
6

4

5

6

6

6
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33, 35, 36
c. Siswa merasa
puas setelah
mengikuti
layanan
bimbingan
klasikal
38, 39, 41
a. Siswa
Konatif
melaksanakan
(berkaitan
komitmen yang
dengan
dibuat setelah
kecenderunga
mengikuti
n siswa untuk
kegiatan jam
bertindak
BK.
terhadap
layanan
43, 45, 46
b. Siswa aktif
bimbingan
dalam mengikuti
klasikal)
setiap kegiatan
yang diberikan
oleh guru BK.
TOTAL

29

14, 16

5

20

4

22, 24, 26

6

D. Persiapan Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian
Berikut ini merupakan tahap-tahap persiapan dan pelaksanaan dalam
melakukan penelitian:
1.

Menyusun instrument mengenai sikap siswa terhadap bimbingan
klasikal

2.

Menentukan responden, yaitu para siswa kelas XI SMA Stella Duce 2
Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012.

3.

Melakukan pengujian instrumen oleh ahli, yaitu kepada dosen
pembimbing skripsi dan seorang guru BK SMA Stella Duce 2
Yogyakarta.

4.

Melakukan uji empirik terhadap validitas dan reliabilitas kuesioner
kepada siswa XI IPA dan kelas XI IPS 2 SMA Stella Duce 2
Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 pada tanggal 19 Mei 2012.

48

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5.

30

Menganalisis data hasil uji emprik terhadap validitas dan reliabilitas
kuesioner.

6.

Pengambilan data penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada siswa kelas XI IPS 1, kelas XI IPS 3, dan kelas XI
Bahasa SMA Stella Duce 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012,
pada tanggal 22 Mei 2012.

7.

Menganalisis data yang terkumpul.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan membuat tabulasi
skor dari masing-masing item, menghitung skor total masing-masing
responden, menghitung skor total masing-masing item, selanjutnya
mengkategorisasikan sikap siswa terhadap layanan bimbingan klasikal
berdasarkan distribusi normal dengan kontinuum jenjang. Kategorisasi
ini terdiri dari lima jenjang yaitu kategori baik sekali, baik, cukup,
kurang, kurang sekali.

E. Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
1.

Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh
mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsi ukurnya. Menurut Nurgiyantoro (2009: 338), validitas adalah
alat penelitian mempersoalkan apakah alat itu dapat mengukur apa
yang akan diukur. Validitas yang diperiksa dalam penelitian ini
adalah validitas isi (content validity). Validitas isi adalah validitas
yang mempertanyakan bagaimana kesesuaian antara instrumen
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diteliti

(Nurgiyantoro, 2009: 339). Kualitas instrumen penelitian ini
diperiksa dengan validitas isi (content validity), dikarenakan
penyusunan instrumen didasarkan pada kisi-kisi yang sesuai dengan
aspek

tujuan, bahan/deskripsi bahan, indikator

dan

jumlah

pernyataan per indikator.
Pemeriksaan validitas isi didasarkan pada pertimbangan yang
dilakukan oleh sejumlah ahli (expert judgement), dengan tujuan
menelaah kualitas konstruk secara logis setiap butir item pernyataan
kuesioner sikap siswa terhadap layanan bimbingan klasikal
(Nurgiyantoro, 2009: 339). Telaah ahli perlu dilaksanakan agar
setiap butir pernyataan yang dibuat berisi kalimat yang efektif
sehingga mudah dipahami dan butir yang dibuat secara logis
tepat/sesuai dengan konstruk kisi-kisinya (Dhita, 2010: 35). Dalam
penelitian

ini,

dilakukan

expert

judgement

kepada

dosen

pembimbing yaitu A. Setyandari, S.Pd., S.Psi., Psi., M. A dan
kepada guru bimbiingan dan konseling SMA Stella Duce 2
Yogyakarta yaitu V. Siwi Sridinarti, S.Pd.

Berikut hasil rekam

telaah ahli:
a. Jumlah butir item unfavourable dan favourable pada setiap
indikator dibuat seimbang.
b. Butir

pernyataan

tidak

mengarahkan

subjek

menjawab pada satu alternatif jawaban tertentu.

untuk
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c. Hindari penggunaaan kata “tidak” pada butir pernyataan.
d. Butir pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dibuat
dengan menggunakan kalimat sederhana, jelas, dan mudah
dimengerti subjek.
e. Kata bimbingan klasikal yang terdapat dalam butir
pernyataan diganti dengan jam BK karena siswa SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta lebih familiar dengan istilah jam
BK.
f. Istilah guru pembimbing yang terdapat dalam butir
pernyataan diganti dengan guru BK.
Hasil telaah ahli terhadap kuesioner kemudian dilengkapi
dengan uji empirik untuk memeriksa keterpenuhan kriteria
konsistensi internal setiap item terhadap aspek. Teknik uji yang
digunakan adalah dengan cara mengkorelasikan skor-skor item
terhadap skor-skor aspek melalui pendekatan analisis korelasi
Pearson Product Moment. Formulasi yang digunakan dalam analisis
konsistensi internal butir item adalah sebagai berikut:
rXY =

N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y )

{N ∑ X

2

}{

− (∑ X ) N ∑ Y 2 − (∑ Y )
2

Keterangan :
rXY = korelasi skor butir dengan skor-skor aspek

N = jumlah subyek

2

}
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X = skor butir
Y = skor total per aspek
Pemeriksaan hasil uji konsistensi internal dilakukan dengan
menggunakan program komputer SPSS (Statistic Programme for
Social Science) 16. Keputusan ditetapkan dengan harga koefisien
validitas yang minimal sama dengan 0,30 (Azwar, 2007: 103), apabila
terdapat item yang tidak memiliki harga koefisien dibawah sama
dengan 0.30 maka item tersebut akan di drop.
Pada tanggal 19 Mei 2012 dilakukan uji coba terhadap
instrumen (uji empirik) kepada siswa kelas XI IPA dan kelas XI IPS2
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta yang berjumlah (N) 45 siswa. Dari
hasil pemeriksaan konsistensi butir terhadap aspek didapat 8 butir
item yang gugur dari 54 butir item, sehingga terdapat 46 item yang
dinyatakan valid. Rincian item yang gugur dapat dilihat di tabel 5.

No.
1.

Tabel 5
Rincian Item Yang Gugur
Aspek
Nomor Item dan Pernyataan
Kognitif (berkaitan dengan
pengetahuan, pandangan, dan
keyakinan siswa terhadap layanan
bimbingan klasikal)

9. Saya memperhatikan teman
yang sharing, berpendapat, dan
bertanya saat jam BK.
40. Saya malas memperhatikan
teman yang sharing,
berpendapat, dan bertanya saat
jam BK.
44. Saya merasa tetap kurang
memahami diri saya setelah
mengikuti jam BK.
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52. Saya malu bertanya
kepada guru BK apabila saya
tidak memahami materi.
54. Saya kesulitan dalam
memberikan pendapat saat
kegiatan bimbingan
2.

3.

Afektif (berkaitan dengan rasa
senang atau tidak senang siswa
terhadap layanan bimbingan
klasikal)
Konatif (berkaitan dengan
kecenderungan siswa untuk
bertindak terhadap layanan
bimbingan klasikal)

14. Materi yang terdapat dalam
jam BK kurang sesuai dengan
kebutuhan saya.
20. Saya kesulitan dalam
menaati rencana pribadi yang
telah dirumuskan diakhir
materi
22. Saya malas melakukan
komitmen yang telah saya buat
setelah mengikuti kegiatan jam
BK.

2.

Reliabilitas
Reliabilitas berasal dari kata reliability yang mempunyai asal
kata rely dan ability. Reliabilitas melihat sejauhmana hasil suatu
pengukuran

dapat

dipercaya

(Azwar,

2007:

83).

Menurut

Nugiyantoro (2009: 341), reliabilitas menunjuk pada pengertian
apakah sebuah instrument dapat mengukur sesuatu yang diukur
secara konsisten dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, untuk syarat
kualifikasi suatu instrument pengukur adalah konsistensi, keajegan
atau tidak berubah-ubah.
Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabiltas (rxx’) yang
angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin
tinggi koefisien reliabiltas mendekati angka 1,00 berarti semakin
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tinggi reliabilitas. Sebaliknya koefisien yang semakin rendah
mendekati angka 0 berarti semakin rendahnya reliabilitas (Azwar
2007: 83).
Perhitungan

indeks

reliabilitas

kuisioner

sikap

siswa

menggunakan koefisien reliabilitas alpha (α) karena skala dibelah
menjadi dua bagian (Azwar, 2007: 87). Dalam perhitungan indeks
reliabilitas kuesioner digunakan program komputer SPSS 16.0
(Statistical Package for Social Sciences for Windows).
S 2 +S 2
2 ]
α= 2 [1- 1
S 2
x

Keterangan :

S 2 dan S 2
1
2

= Varians skor belahan 1 dan varians skor belahan 2

S

= Varians skor skala

x2

Hasil perhitungan berdasarkan kriteria Guilford (Masidjo,
2006: 72) sebagai berikut:

No
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 6
Kriteria Guilford
Koefisien Korelasi
0,91 - 1,00
0,71 – 0,90
0.41 – 0,70
0,21 – 0.40
0,00 – 0,20

Kualifikasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Rendah Sekali

Dari data hasil uji coba empirik kepada siswa kelas XI IPA
dan kelas XI IPS 2 SMA Stella Duce 2 Yogyakarta pada tanggal 19
Mei 2012 dengan jumlah subjek (N) 45 siswa. Diperoleh
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perhitungan koefisien reliabilitas seluruh instrument dengan
menggunakan teknik analisis Alpha Cronbach menghasilkan angka
0,742. Hasil perhitungan 0,742 kemudian ditinjau pada kriteria
Guilford. Berdasarkan kriteria Guilford hasil perhitungan tersebut
dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas angket masuk dalam
kategori tinggi.
F. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data hasil penelitian. Analisis
data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan hasil
penelitian. Berikut merupakan langkah-langkah teknik analisis data:
1.

Menentukan skor

Menentukan skor dilakukan dengan cara memberikan skor
pada masing-masing jawaban dengan kunci jawaban yang telah
disediakan. Selanjutnya membuat tabulasi data dan menghitung skor
masing-masing subjek serta menghitung total skor masing-masing
butir item.
2.

Pengolahan data

Data yang didapat kemudian diolah dengan analisis statistik
deskriptif dengan menggunakan program SPSS 16.0.
3.

Menentukan kategori

Kategorisasi sikap siswa kelas XI SMA Stella Duce 2
Yogyakarta terhadap layanan bimbingan klasikal secara umum.
Pengkategorian disusun berdasarkan model distribusi normal
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dengan kategorisasi jenjang. Tujuan kategorisasi ini adalah
menempatkan indvidu dalam kelompok-kelompok yang terpisah
secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang
diukur (Azwar, 2007: 107).
Norma kategorisasi disusun berpedoman pada Azwar
(2007: 108) yang mengelompokkan tingkat sikap subjek penelitian
terhadap bimbingan klasikal dalam lima kategori yaitu baik sekali,
baik, cukup, kurang, dan kurang sekali dengan norma kategorisasi
berikut:
Tabel 7
Norma Kategorisasi
Perhitungan Skor
µ+1.5σ X
µ+0.5σ X ≤ µ+1.5σ
µ-0.5σ X ≤ µ+0.5σ
µ-1.5σ X ≤ µ-0.5σ
X ≤ µ-1,5 σ

Keterangan
Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Kurang Sekali

Keterangan:
X maksimum teoretik

: Skor tertinggi yang diperoleh
subjek penelitian dalam skala.

X minimum teoretik

: Skor terendah yang diperoleh
subyek penelitian dalam skala.

σ (standart deviasi)

: Luas jarak rentangan yang dibagi
dalam 6 satuan deviasi sebaran.

µ (mean teoretik)

: Rata-rata teoritis dari skor
maksimum dan minimum.
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Kategori di atas diterapkan sebagai patokan dalam
pengelompokan tinggi rendah skor sikap siswa secara umum dalam
penelitian ini (dengan N=46), diperoleh dengan penggolongan
melalui perhitungan sebagai berikut:
X minimum teoritik

: 1 x 46 = 46

X maximum teoritik

: 4 x 46 = 184

Luas Jarak

: 184 – 46 = 138

Standar Deviasi (σ)

: 138 : 6 = 23

Mean teoretik

: (184+46) : 2= 115

Dibawah ini disajikan norma kategorisasi sikap siswa kelas
XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta terhadap layanan bimbingan
klasikal dalam tabel 8.

Tabel 8
Norma Kategorisasi
Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta Terhadap
Layanan Bimbingan Klasikal
Perhitungan
Skor
Kategori
µ+1.5σ < X item
> 149
Baik Sekali
115+ (1,5 x 23) < X item
µ+0.5σ < X item ≤ µ+1.5σ
127-149
Baik
115+ (0,5 x 23) < X item ≤ 115+ (1,5 x
23)
µ-0.5σ < X item ≤ µ+0.5σ
104 – 126
Cukup
115- (1,5 x 23) < X item ≤ 115+ (0,5 x 23)
µ-1.5σ < X item ≤ µ-0.5σ
81-103
Kurang
115- (1,5 x 23) < X item ≤ 115- (0,5 x 23)
X item ≤ µ-1,5 σ
≤ 80
Kurang Sekali
X item ≤ 115- (1,5 x 23)
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Kategorisasi skor setiap item dalam skala

Kategori skor dari setiap item dalam skala penelitian
dilakukan untuk mendapatkan item-item skala yang dijadikan dasar
untuk memberikan masukan kepada staf guru BK SMA Stella
Duce 2 Yogyakarta.
Norma kategorisasi disusun berpedoman pada Azwar
(2007: 108) yang mengelompokkan tingkat sikap subjek penelitian
terhadap biimbingan klasikal dalam lima kategori yaitu baik sekali,
baik, cukup, kurang, dan kurang sekali dengan norma kategorisasi
berikut:
Tabel 9
Norma Kategorisasi
Perhitungan Skor
µ+1.5σ < X
µ+0.5σ < X ≤ µ+1.5σ
µ-0.5σ < X ≤ µ+0.5σ
µ-1.5σ < X ≤ µ-0.5σ
X ≤ µ-1,5 σ
Keterangan:

Keterangan
Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Kurang Sekali

X maksimum teoretik : Skor tertinggi yang diperoleh
subjek penelitian dalam skala.
X minimum teoretik : Skor terendah yang diperoleh
subyek penelitian dalam skala.
σ (standart deviasi)

: Luas jarak rentangan yang dibagi
dalam 6 satuan deviasi sebaran.

µ (mean teoretik)

: Rata-rata teoritis dari skor
maksimum dan minimum.
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Kategori di atas diterapkan sebagai patokan dalam
pengelompokan skor item. Kategorisasi tinggi rendah skor itemitem secara keseluruhan dalam penelitian ini (dengan N=79),
diperoleh dengan penggolongan melalui perhitungan sebagai
berikut:
X minimum teoritik

: 1 x 79 = 79

X maximum teoritik

: 4 x 79 = 316

Luas Jarak

: 316 – 79 = 237

Standar Deviasi (σ)

: 237 : 6 = 39,5

Mean teoretik

: (316+79) : 2= 197,5

Dibawah ini disajikan norma kategorisasi skor item sikap
siswa kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta terhadap layanan
bimbingan klasikal dalam tabel 10.
Tabel 10
Norma Kategorisasi Skor Item
Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta Terhadap
Layanan Bimbingan Klasikal
Perhitungan
Skor
Kategori
µ+1.5σ < X item
> 257
Baik Sekali
197+ (1,5 x 39) < X item
µ+0.5σ < X item ≤ µ+1.5σ
218 – 257
Baik
197+ (0,5 x 39) < X item ≤ 197+ (1,5 x 39)
µ-0.5σ < X item ≤ µ+0.5σ
179 – 217
Cukup
197- (1,5 x 39) < X item ≤ 197+ (0,5 x 39)
µ-1.5σ < X item ≤ µ-0.5σ
139 – 178
Kurang
197- (1,5 x 39) < X item ≤ 197- (0,5 x 39)
X item ≤ µ-1,5 σ
≤ 138
Kurang
X item ≤ 197- (1,5 x 39)
Sekali
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat jawaban dari masalah penelitian. Penyajian hasil
penelitian dan pembahasan diuraikan dalam penjelasan dibawah ini.

A.

Hasil Penelitian
1. Deskripsi Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Tahun Ajaran 2011/2012 Terhadap Layanan Bimbingan Klasikal

Berdasarkan p erolehan data yang dikumpulkan dari 46 pernyataan
skala sikap, dilakukan analisis data dengan teknik persentase dan
disajikan dalam tabel 12 dan dalam grafik 1.
Tabel 11
Kategorisasi Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Tahun Ajaran 2011/2012 Terhadap Layanan Bimbingan Klasikal.
Skor
Kategori
Jumlah Persentase
> 149
Baik Sekali
22
28%
127-149
Baik
42
53%
104 – 126
Cukup
15
19%
81-103
Kurang
≤ 80
Kurang Sekali
79
100%
Total

41
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Grafik 1.
Profil Kategorisasi Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2
Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 Terhadap Layanan
Bimbingan Klasikal

Berdasarkan tabel 12 dan grafik 1, tampak bahwa:
a. Terdapat 22 siswa (28%) yang memiliki sikap baik sekali
terhadap layanan bimbingan klasikal. Dengan kata lain siswa
memiliki pemikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan tindakan
(konatif) yang sangat positif/tinggi terhadap layanan bimbingan
klasikal.
b. Terdapat 42 siswa (53%) yang memiliki sikap baik terhadap
layanan bimbingan klasikal. Dengan kata lain siswa memiliki
pemikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan tindakan (konatif)
yang positif/tinggi terhadap layanan bimbingan klasikal.
c. Terdapat 15 siswa (19%) yang memiliki sikap cukup terhadap
layanan bimbingan klasikal. Dengan kata lain siswa memiliki
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pemikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan tindakan (konatif)
yang kurang positif/tinggi terhadap layanan bimbingan
klasikal.
d. Tidak terdapat siswa (0%) yang memiliki sikap kurang dan
kurang sekali terhadap layanan bimbingan klasikal.
2. Usaha-usaha Apa Yang Perlu Dilakukan Untuk Meningkatkan
Sikap Positif Siswa Terhadap Pengembangan Layanan Bimbingan
Klasikal.

Berdasarkan analisis item sikap siswa terhadap layanan bimbingan
klasikal diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 12
Kategorisasi Skor Item Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce
2 Yogyakarta Terhadap Layanan Bimbingan Klasikal
Skor
Kategori
No item
Jumlah
≤ 138
Kurang
25
1
Sekali
139 – 178
Kurang
0
179 – 217
Cukup
3, 5, 12, 17, 18, 19,
12
35, 36, 38, 39, 41, 45
218 – 257
Baik
4, 7, 10, 13, 15, 20,
16
21, 22, 23, 31, 32,
33, 37, 43, 46, 24
>257
Baik Sekali 1, 2, 6, 8, 9, 11, 14,
17
16, 26, 27, 28, 29,
30, 34, 40, 42, 44

Data yang terdapat dalam tabel 12 menunjukkan bahwa item
dengan skor yang berada dalam kategori kurang sekali sebanyak 1 item,
item dengan skor dalam kategori cukup sebanyak 12 item, item dengan
skor dalam kategori baik sebanyak 15 item, dan item dengan skor dalam
kategori baik sekali sebanyak 18 item. Item-item dengan skor dalam
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kategori kurang sekali dan cukup mencerminkan bahwa siswa belum
memiliki sikap yang positif terhadap layanan bimbingan klasikal yang
diberikan oleh guru pembimbing. Oleh karena itu berdasarkan item-item
yang masuk dalam kategori kurang sekali dan cukup digunakan sebagai
dasar untuk memberikan masukan kepada staf BK SMA Stella Duce 2
Yogyakarta. Berikut item-item yang masuk dalam kategori kurang sekali
dan cukup diperinci dalam tabel sebagai berikut:

No.

1

2

Tabel 13
Item-item Pernyataan Yang Tergolong Dalam
Kategori Cukup dan Kurang Sekali
Aspek
Nomor item dan Pernyataan
Total Skor
Item
Kognitif
3. Saya mampu
190
menjelaskan isi materi
yang diberikan saat
evaluasi.
5. Saya mampu membuat
209
refleksi sesuai dengan
materi yang dibahas
pada saat jam BK.
17. Saya menanggapi
206
pertanyaan dari guru
BK.
18. Saya mengajukan
201
pertanyaan kepada guru
BK apabila saya tidak
memahami materi.
19. Saya mengajukan
180
pendapat saat kegiatan
bimbingan.

Afektif

12. Saya merasa setelah
mengikuti jam BK, saya
menjadi semakin
mengenal diri.
36. Saya mendapatkan
informasi yang up to
date pada saat jam BK.

217

210
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Konatif

25. Saya bertanya kepada
guru BK untuk materi
minggu depan.

119

39. Saya berusaha
melaksanakan komitmen
yang telah dibuat setelah
mengikuti kegiatan jam
BK.
41. Saya menerapkan nilainilai yang didapat dari
materi yang diberikan di
jam BK dalam
kehidupan sehari-hari.
45. Saya ikut berperan aktif
dalam kegiatan yang
melibatkan kelompok.
35. Saya merasa dapat
mengatasi masalah
setelah mengikuti jam
BK.
38. Saya mematuhi rencana
pribadi yang telah
dirumuskan diakhir
materi

213

45

197

216
195

187

Berdasarkan butir-butir item yang terindikasi rendah dalam aspek
kognitif, afeksi, dan konatif terdapat pola dari masing-masing aspek yang
menyebabkan siswa memiliki sikap negatif terhadap layanan bimbingan
klasikal. Dalam butir-butir item yang terdapat dalam aspek kognitif dapat
diketahui pola bahwa siswa kurang memiliki perhatian dan aktif selama
proses layanan bimbingan klasikal berlangsung. Dalam butir item yang
terdapat dalam aspek afektif dapat diketahui pola bahwa siswa kurang
antusias dalam memberikan pertanyaan selama proses layanan bimbingan
klasikal. Hal ini menyebabkan siswa kurang mendapatkan kepuasan dalam
memperoleh informasi yang up to date dan setelah mengikuti jam BK siswa
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kurang mengenal diri. Dalam butir item yang terdapat dalam aspek konatif
terdapat pola bahwa siswa kurang terlibat aktif dalam kegiatan kelompok
dan siswa kurang memiliki komitmen dalam menerapkan nilai-nilai yang
ditemukan dari hasil refleksi selama proses layanan bimbingan klasikal ke
dalam kehidupan sehari-hari.
Dari temuan pola-pola yang didapat dari setiap aspek sikap, adapun
usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh staf BK dalam pengembangan
layanan bimbingan klasikal. Berikut masukan-masukan yang dapat
digunakan dalam pengembangan layanan bimbingan klasikal:
a.

Pada saat proses layanan bimbingan klasikal berlangsung, dibutuhkan
keterlibatan mental secara penuh oleh siswa dalam mengikuti kegiatan
layanan bimbingan klasikal. Proses kegiatan bimbingan yang baik
adalah dengan melakukan kegiatan yang berprinsip mengaktifkan siswa
dan melibatkan siswa dalam proses kegiatan. Maka dibutuhkan cara
yang dapat digunakan oleh guru BK pada saat memberikan layanan
bimbingan klasikal agar siswa memiliki dapat terlibat aktif selama
proses kegiatan bimbingan klasikal. Oleh karena itu, peneliti
memberikan usulan teknik umum dalam pemberian layanan bimbingan
klasikal menurut Nurihsan (Supriatna, 2011: 98), antara lain:
1) Teknik Tiga “M”, yaitu: mendengar dengan baik, memahami
secara penuh, merespons secara tepat dan positif
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memberikan

tanggapan,

yaitu:
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mengenal

perasaan peserta didik, mengungkapkan perasaan sendiri, dan
merefleksikan.
3) Keterampilan memberikan pengarahan, yaitu: memberikan
informasi,

memberikan

nasihat,

memberikan

penguatan,

bertanya secara langsung dan terbuka, memengaruhi dan
mengajak,

menggunakan

contoh

penafsiran,

mengonfrontasikan,

pribadi,

mengupas

memberikan
masalah

dan

menyimpulkan.
b.

Penggunaan Metode Studi Kasus Dalam Kegiatan Layanan Bimbingan
Klasikal.
Dari hasil analisis butir item yang teridikasi rendah, tampak
bahwa siswa kurang dalam memberikan pendapat, mengajukan
pertanyaan,menanggapi pertanyaan kepada guru BK saat kegiatan
bimbingan. Oleh karena itu peneliti memberikan masukan untuk
menggunakan metode studi kasus dalam kegiatan layanan bimbingan
klasikal.
Studi kasus adalah salah satu macam bentuk simulasi dari
sebuah kehidupan atau situasi yang nyata di mana pengalaman hidup
sebagai bahan diskusi. Kekhasan dari metode studi kasus adalah siswa
saling

berdiskusi

dan

mempersiapkan

solusi

mereka

untuk

menyelesaikan masalah yang telah disajikan oleh pembimbing (Jaques,
1991: 94). Keuntungan dari menggunakan metode studi kasus, yaitu
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siswa diperbolehkan untuk mempelajari sebuah masalah dalam bentuk
,yang kompleks dan di dalam studi kasus memasukkan unsur dari
kehidupan atau pun kejadian nyata yang sesuai dengan kehidupan
siswa.
Kasus yang dipakai dalam kegiatan studi kasus dapat diambil
dari kehidupan sehari-hari siswa. Dari kegiatan yang diselenggarakan
dalam bimbingan klasikal dengan metode studi kasus, diharapkan siswa
dapat aktif bertanya, berpendapat, dan hasil dari solusi yang telah dibuat
serta mendapat peneguhan dari guru BK, siswa dapat menggunakan
hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari.
B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini akan dijelaskan hasil dari pengumpulan data
penelitian yang telah diolah dari tingkat tertinggi sampai tingkat
terendah.
1. Kategori baik sekali dan baik

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 11 tampak bahwa
terdapat 22 siswa (28%) memiliki sikap terhadap layanan bimbingan
klasikal dengan kategori baik sekali. Terdapat 42 siswa (53%) yang
memiliki sikap terhadap layanan bimbingan klasikal dengan kategori
baik. Sikap siswa yang masuk dalam kategori baik sekali dan baik ini
dapat ditafsirkan sebagai tingkat kategori yang ideal. Kategori baik
sekali dan baik ini menunjukkan bahwa siswa kelas XI SMA Stella
Duce 2 Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012 memiliki pemikiran
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(kognitif), perasaan (afektif), dan tindakan (konatif) yang sangat
positif/tinggi terhadap layanan bimbingan klasikal.
Menurut Secord&Backman (Azwar, 2007: 5) sikap merupakan
keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi),
dan presdiposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu objek di
lingkungan sekitarnya. Hal ini merujuk pada sikap siswa terhadap
layanan bimbingan klasikal.
Hasil penelitian pada aspek kognitif, menunjukkan sikap positif
siswa terhadap layanan bimbingan klasikal di mana siswa memiliki
pikiran positif terhadap layanan bimbingan klasikal. Hal ini sesuai
dengan pendapat Awar (2007: 24) bahwa komponen kognitif berisi
kepercayaan individu mengenai apa yang berlaku atau apa yang
benar bagi objek sikap. Kepercayaan datang dari apa yang telah
individu lihat atau apa yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang
telah individu lihat atau ketahui, terbentuklah suatu ide atau gagasan
mengenai apa yang dapat diharapkan oleh objek tertentu. Beberapa
item yang menunjukkan bahwa siswa memiliki pandangan,
pengetahuan, keyakinan yang positif terhadap layanan bimbingan
klasikal, antara lain: saya mampu memhami dengan jelas isi materi
saat jam BK berlangsung, saya mendengarkan guru BK saat
memberikan jam BK, saya dapat berkonsentrasi saat mengerjakan
tugas-tugas yang diberikan oleh guru BK.
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Hasil penelitian pada aspek afektif, menunjukkan sikap positif
siswa terhadap layanan bimbingan klasikal dimana siswa memiliki
perasaan positif terhadap layanan bimbingan klasikal. Beberapa item
yang menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap positif (aspek
afektif) antara lain, adalah: siswa mengikuti kegiatan jam BK
(layanan bimbingan klasikal) dengan senang hati, siswa merasa
bahwa materi yang dibawakan pada kegiatan jam BK sesuai dengan
kebutuhannya, dan siswa antusias dalam mengikuti kegiatan jam BK.
Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar (2007: 26) yang menyatakan
bahwa komponen afeksi menyangkut masalah emosional subjektif
seseorang terhadap suatu objek. Reaksi emosional yang merupakan
komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa
yang dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi objek yang
dimaksud, dalam hal ini adalah layanan bimbingan klasikal.
Hasil penelitian pada aspek konatif menunjukkan sikap positif
siswa terhadap layanan bimbingan klasikal dimana siswa memiliki
perilaku yang positif terhadap layanan bimbingan klasikal. Beberapa
butir item yang menunjukkan sikap positif siswa terhadap layanan
bimbingan klasikal antara lain: siswa mampu menyelesaikan tugas
yang dikerjakan secara individu oleh guru BK, siswa aktif dalam
kegiatan yang melibatkan kegiatan kelompok, dan saya mengerjakan
tugas-tugas yang diberikan guru BK saat jam BK. Hal ini sesuai
dengan pendapat Azwar (2007: 27) yang menyatakan bahwa perilaku
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atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri individu
berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Bagaimana individu
berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan
banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya
terhadap stimulus tersebut. Dalam hal ini yang menjadi stimulus
sikap adalah layanan bimbingan klasikal.
Azwar (2007: 30-38) menguraikan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi sikap antara lain: pengalaman pribadi, pengaruh
orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media
massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh faktor
emosional.
Berdasarkan uraian diatas terdapat empat faktor yang sesuai
dengan hasil penelitian mempengaruhi sikap siswa baik sekali
terhadap bimbingan klasikal antara lain pengalaman pribadi,
pengaruh dari orang lain, kebudayaan, dan lembaga pendidikan.
Pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi memiliki arti apa

yang

telah

individu

sedang

alami

turut

membentuk

dan

mempengaruhi pemghayatan individu terhadap stimulus sosial.
Dalam hal ini, pengalaman pribadi siswa selama mengikuti kegiatan
layanan bimbingan klasikal yang diberikan oleh guru pembimbing
turut membentuk dan mempengaruhi penghayatan siswa terhadap
layanan bimbingan klasikal. Kedua, pengaruh dari orang lain yang
dianggap penting. Individu akan cenderung memiliki sikap yang
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searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Selama siswa
mengikuti

layanan

bimbingan

klasikal

orang

yang

paling

berpengaruh adalah guru pembimbing. Profil, perkataan, dan
tindakan guru pembimbing saat memberikan layanan bimbingan
klasikal kepada siswa memiliki pengaruh yang kuat terhadap siswa,
sehingga sikap siswa terhadap layanan bimbingan klasikal tidak
terlepas dari peran guru pembimbing.
Ketiga, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan tempat individu

hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap
pembentukan sikap individu. Saat siswa masuk dan berproses dalam
kegiatan layanan bimbingan klasikal, secara langsung siswa telah
masuk pada budaya yang telah ada dan terbentuk. Budaya yang
terbentuk dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal adalah siswa
diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan guru pembimbing dan
teman sekelas siswa. Butir item yang menunjukkan bahwa siswa
turut terlibat dalam budaya diskusi adalah siswa menanggapi
pertanyaan yang diungkapkan dari guru pembimbing. Kebudayaan
memiliki kontribusi memberi corak pengalaman individu menjadi
bagian dari kegiatan layanan bimbingan klasikal. Oleh karena itu,
kebudayaan yang telah terbentuk dalam kegiatan layanan bimbingan
klasikal turut serta membentuk sikap siswa.
Keempat, faktor lembaga pendidikan. Pengaruh dari lembaga

pendidikan adalah dengan adanya dukungan dari sekolah mengenai
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penyelenggaraan kegiatan bimbingan klasikal, penataran atau
pelatihan yang diberikan oleh guru BK untuk sekolah, dan dukungan
regulasi dan sistem sekolah.
2. Kategori cukup, kurang, dan kurang sekali

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 10 tampak bahwa
terdapat 15 siswa (19%) memiliki sikap terhadap bimbingan klasikal
yang masuk dalam kategori cukup. Sikap siswa yang masuk dalam
kategori cukup ditafsirkan sebagai sikap siswa terhadap layanan
bimbingan

klasikal adalah rendah/negatif. Alasannya adalah

berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat siswa yang memiliki sikap
terhadap layanan bimbingam klasikal dengan kategori kurang dan
kurang sekali. Oleh karena itu, peneliti menggabungkan kategori
cukup, kurang, dan kurang sekali menjadi satu bahasan.
Sikap siswa yang masuk dalam kategori cukup, kurang, dan
kurang sekali ini dapat ditafsirkan sebagai tingkat kategori yang
belum ideal. Kategori cukup, kurang, dan kurang sekali ini,
menunjukkan bahwa siswa kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Tahun Ajaran 2011/2012 memiliki pemikiran (kognitif), perasaan
(afektif), dan tindakan (konatif) yang negatif terhadap objek sikap,
dalam hal ini layanan bimbingan klasikal.
Hasil penelitian pada aspek kognitif menunjukkan sikap negatif
siswa terhadap layanan bimbingan klasikal dimana siswa memiliki
pemikiran, pandangan, keyakinan yang negatif terhadap layanan
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bimbingan klasikal. Beberapa item yang menunjukkan bahwa siswa
memiliki sikap negatif (aspek kognitif) terhadap layanan bimbingan
klasikal antara lain, adalah: siswa belum mampu menjelaskan isi
materi yang diberikan saat evaluasi, siswa belum mampu membuat
refleksi sesuai dengan materi yang diberikan saat jam BK, dan siswa
belum memahami diri setelah mengikuti jam BK.
Hasil penelitian pada aspek afektif terdapat 1 butir item yang
menunjukkan sikap negatif siswa terhadap layanan bimbingan
klasikal, yaitu siswa kurang memiliki antusias untuk bertanya kepada
guru BK perihal materi yang akan dibawakan pada minggu
selanjutnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012 memiliki sikap
positif (aspek afektif) terhadap layanan bimbingan klasikal.
Hasil penelitian pada aspek konatif menunjukkan bahwa
terdapat sikap negatif siswa terhadap layanan bimbingan klasikal.
Beberapa item yang menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap
negatif (aspek konatif) terhadap layanan bimbingan klasikal antara
lain: siswa kurang mematuhi rencana pribadi yang telah dirumuskan
diakhir materi, siswa kurang berusaha melaksanakan komitmen yang
telah dibuat setelah mengikuti jam BK, dan siswa belum menerapkan
nilai-nilai yang didapat setelah kegiatan jam BK ke dalam kehidupan
sehari-hari.
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Berdasarkan hasil penelitian adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi sikap negatif siswa terhadap layanan bimbingan
klasikal. Pertama, faktor pengalaman pribadi. Adanya kemungkinan
bahwa selama mengikuti bimbingan klasikal, siswa memiliki
keyakinan bahwa materi yang dibawakan oleh guru pembimbing
kurang menarik bagi siswa sehingga siswa menjadi tidak memiliki
kesan dengan pertemuan layanan bimbingan klasikal. Adanya
kemungkinan pula bahwa siswa pernah memiliki pengalaman yang
buruk saat kegiatan jam BK, sehingga siswa masih memiliki sikap
negatif terhadap layanan bimbingan klasikal. Hal ini sesuai dengan
pendapat Azwar (2007: 31) yang menyatakan bahwa untuk menjadi
dasar

pembentukan

sikap,

pengalaman

pribadi

haruslah

meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan mudah terbentuk apabila
pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan
faktor emosional. Situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan
pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.
Kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Dalam

mengikuti bimbingan klasikal, fokus utama siswa atau orang yang
dianggap penting adalah guru BK. Namun, tidak menutupi
kemungkinan bahwa orang yang dianggap penting saat siswa
mengikuti bimbingan klasikal adalah teman sekelasnya. Adanya
kemungkinan bahwa sikap, tutur kata, tindakan yang ditampilkan
oleh guru BK maupun teman sekelas siswa mempengaruhi sikap
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siswa terhadap layanan bimbingan klasikal. Apabila selama proses
kegiatan layanan bimbingan klasikal orang yang dianggap penting
oleh siswa memberikan stimulus kepada siswa yang menyebabkan
siswa

kecewa,

mempengaruhi

maka

rasa

pembentukan

kecewa
sikap

tersebut
siswa

akan

banyak

terhadap

layanan

bimbingan klasikal. Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar (2007:
32) yang menyatakan bahwa seseorang yang dianggap penting,
seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah
dan pendapat, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau
seseorang yang berarti khusus bagi individu akan banyak
mempengaruhi pembentukan sikap individu terhadap sesuatu.
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BAB V
PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan
dalam bagian ini berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Bagian
kesimpulan memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian. Saran yang diberikan
dalam penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang ditujukan kepada
lembaga atau pihak yang terkait dan usulan untuk peneliti lain.

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian
adalah:
1. Sikap siswa kelas XII SMA Stella Duce 2 Yogyakarta tahun ajaran
2011/2012 terhadap layanan bimbingan klasikal sebagian besar
siswa memiliki sikap positif (53% masuk dalam ketegori baik dan
28% masuk dalam kategori baik sekali) , sebagian kecil siswa
memiliki sikap negatif (19% masuk dalam kategori cukup).
2. Terdapat 13 butir item yang masuk dalam kategori cukup (12 item)
dan kurang sekali (1 item). Dari ketiga belas butir item yang masuk
dalam kategori cukup digunakan sebagai dasar untuk memberikan
masukan untuk pengembangan layanan bimbingan klasikal kepada
staf BK.
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B. Saran-saran

Berikut ini dikemukakan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait
sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.
1. Pihak Sekolah
Tujuan diadakannya bimbingan klasikal adalah agar siswa
mampu berkembang secara optimal supaya siswa dapat memahami
dirinya dan mampu mengambil tanggung jawab sendiri terhadap
berbagai persoalan sehingga siswa sanggup bertindak wajar sesuai
dengan tuntutan keluarga dan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat
sikap baik (positif) yang dimiliki oleh siswa kelas XII SMA Stella
Duce Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012 terhadap layanan
bimbingan klasikal. Tentu hal ini tidak lepas dari dukungan dari
pihak sekolah yang memberikan alokasi waktu untuk kegiatan
layanan bimbingan klasikal. Oleh karena itu, perlu bagi sekolah
untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan sikap positif siswa
terhadap layanan bimbingan klasikal.
2. Peneliti Lain
a. Mampu mengembangkan indikator-indikator yang terdapat
dalam konstruk penelitian agar instrument penelitian yang
dipakai untuk penelitian dapat mengukur secara komprehensif.
b. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa untuk
kuesioner penelitian yang akan digunakan.
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Lampiran 1

Kuesioner Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Tahun Ajaran 2011/2012
Terhadap Layanan Bimbingan Klasikal

Oleh

:

Vincentius Wishnu Adhitya Putra

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2012
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Kuesioner Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta Tahun
Ajaran 2011/2012 Terhadap Layanan Bimbingan Klasikal
Kata Pengantar
Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi pernyataanpernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Kuesiner ini bertujuan untuk mengetahui
sikap Anda terhadap layanan bimbingan klasikal (jam Bk). Jawaban Anda terhadap
kuesioner ini tidak akan dinilai benar atau salah dan tidak berpengaruh pada nilai
Anda di mata pelajaran apapun.
Kuesioner ini bersifat rahasia, maka Anda tidak perlu menuliskan nama. Oleh
karena itu Anda tidak perlu takut mengisi dengan jujur dan terbuka. Jawaban Anda
sangat saya hargai.

Petunjuk Pengisian
Bacalah dengan teliti dan pertimbangkanlah pernyataan-pernyataan berikut
ini. Berilah tanda centang (

) pada alternatif jawaban yang Anda pilih sesuai dengan

pengalaman Anda pada kolom “Sangat sering”,”Sering”, “Kadang-kadang”, “Tidak
Pernah” yang telah tersedia.
Jawablah semua pernyataan berikut di lembar jawaban yang sudah
disediakan. Periksalah kembali isian anda sebelum dikumpulkan!

Selamat Mengerjakan
^_^
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No

Pernyataan

1.

Saya mampu memahami dengan jelas isi materi saat jam BK berlangsung.

2.

Saya merasa bosan dalam mengikuti kegiatan jam BK.

3.

Saya mampu menjelaskan isi materi yang diberikan saat evaluasi.

4.

Saya cenderung cuek saat mengikuti kegiatan bimbingan.

5.

Saya mampu membuat refleksi sesuai dengan materi yang dibahas pada saat jam
BK.

6.

Saya merasa terbebani saat mengikuti kegiatan jam BK.

7.

Saya mendengarkan guru BK saat memberikan jam BK.

8.

Saya mengikuti kegiatan jam BK dengan rasa terpaksa

9.

Saya kurang mendapat inspirasi dari nilai-nilai yang didapat pada saat jam BK.

10.

Saya dapat berkonsentrasi saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru
BK.

11.

Saya kurang menyukai kegiatan jam BK

12.

Saya merasa setelah mengikuti jam BK, saya menjadi mengenal diri.

13.

Saya merasa dengan mengikuti jam BK, saya menjadi semakin mengenal pribadi
teman.

14.

Saya merasa semakin sulit mengatasi masalah, setelah mengikuti jam BK.

15.

Saya percaya dengan informasi yang didapat dari jam BK

16.

Saya merasa tetap sulit mendapatkan informasi yang up to date dalam jam BK

17.

Saya menanggapi pertanyaan dari guru BK.

18.

Saya mengajukan pertanyaan kepada guru BK apabila saya tidak memahami materi.

19.

Saya mengajukan pendapat saat kegiatan bimbingan.

20.

Saya merasa kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai yang didapat dari materi jam
BK dalam kehidupan sehari-hari.

21.

Saya bersemangat dalam mengikuti jam BK.
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No

Pernyataan

22.

Saya melakukan kegiatan lain pada saat jam BK

23.

Jam BK merupakan kegiatan yang saya nanti-nantikan dalam setiap minggunya.

24.

Saya cenderung pasif dalam kegiatan yang melibatkan kelompok.

25.

Saya bertanya kepada guru BK untuk materi BK minggu depan.

26.

Sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas individu yang diberikan oleh guru BK.

27.

Saya mengikuti kegiatan jam BK dengan perasaan senang.

28.

Saya sulit memahami dengan jelas materi yang diberikan saat jam BK.

29.

Saya menjadi semakin terinspirasi oleh nilai-nilai yang didapat saat jam BK.

30.

Saya sulit menjelaskan kembali materi saat evaluasi

31.

Saya menyukai kegiatan yang terdapat dalam jam BK.

32.

Saya mengalami kesulitan dalam membuat refleksi sesuai dengan materi yang
dibahas pada saat jam BK.

33.

Saya merasa materi yang diberikan pada saat jam BK sesuai dengan kebutuhan
saya.

34.

Sulit bagi saya untuk memperhatikan guru BK dengan baik saat kegiatan jam BK.

35.

Saya merasa dapat mengatasi masalah, setelah mengikuti jam BK.

36.

Saya mendapatkan informasi yang up to date pada saat jam BK.

37.

Saya sulit dalam berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan
pada waktu bimbingan.

38.

Saya mematuhi rencana pribadi yang telah dirumuskan diakhir materi.

39.

Saya berusaha melaksanakan komitmen yang telah dibuat setelah mengikuti
kegiatan jam BK.

40.

Setelah saya mengikuti kegiatan jam BK, saya kurang mengenal pribadi teman.

41.

Saya menerapkan nilai-nilai yang didapat dari materi yang diberikan di jam BK ke
dalam kehidupan sehari-hari

42.

Saya meragukan informasi yang saya dapatkan saat mengikuti jam BK.
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No
43.

Pernyataan
Saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru BK saat kegiatan
bimbingan

44.

Saya malas menanggapi pertanyaan dari guru BK.

45.

Saya ikut berperan aktif dalam kegiatan yang melibatkan kelompok

46.

Saya mampu menyelesaikan tugas yang dikerjakan secara individu oleh guru BK

Terima Kasih……
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LEMBAR JAWAB KUESIONER

Umur

:

Kelas

:

Tanggal Pengisian

:

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sangat
Sering

Sering

Kadangkadang

Tidak
No
Pernah
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Sangat Sering Kadang- Tidak
Sering
kadang Pernah
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Lampiran 2

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

%
45

100.0

0

.0

45

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.742
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted Total Correlation

Keterangan

if Item Deleted

VAR00001

324.3111

1284.037

.446

.738

VAR00002

324.2889

1296.028

.310

.740

VAR00003

325.1111

1282.601

.465

.738

VAR00004

324.4889

1280.165

.593

.737

VAR00005

324.8667

1284.027

.376

.738

VAR00006

323.7556

1295.280

.391

.740

VAR00007

324.2667

1276.609

.553

.736

VAR00008

323.7111

1291.665

.541

.739

VAR00009

324.4667

1294.255

.257

.740

VAR00010

324.3333

1285.273

.567

.738

VAR00011

324.8667

1277.300

.609

.736

VAR00012

323.8667

1288.800

.522

.739

VAR00013

325.0667

1277.473

.612

.736

VAR00014

324.3556

1297.553

.173

.741

Gugur

Gugur
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Scale Mean if

Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted Total Correlation

Keterangan

if Item Deleted

VAR00015

324.8667

1283.300

.489

.738

VAR00016

323.7778

1295.949

.359

.740

VAR00017

324.6444

1277.325

.536

.736

VAR00018

324.1556

1284.089

.539

.738

VAR00019

325.1556

1285.907

.445

.738

VAR00020

324.4222

1294.113

.290

.740

VAR00021

324.9778

1278.886

.403

.737

VAR00022

324.3333

1297.227

.200

.741

VAR00023

325.3111

1289.856

.369

.739

VAR00024

324.2667

1290.700

.409

.739

VAR00025

324.5556

1278.889

.443

.737

VAR00026

324.3778

1278.104

.514

.737

VAR00027

324.8222

1270.786

.508

.735

VAR00028

324.3778

1286.649

.484

.738

VAR00029

326.1556

1296.771

.317

.740

VAR00030

324.0222

1286.022

.521

.738

VAR00031

324.6444

1280.371

.465

.737

VAR00032

324.1556

1286.134

.465

.738

VAR00033

324.7333

1275.882

.553

.736

VAR00034

324.3778

1286.695

.516

.738

VAR00035

324.5556

1275.025

.596

.736

VAR00036

324.3111

1287.946

.530

.738

VAR00037

324.7778

1276.540

.549

.736

VAR00038

324.0889

1278.446

.624

.737

VAR00039

325.2444

1274.416

.638

.736

VAR00040

324.0667

1300.836

.127

.742

VAR00041

324.8222

1266.422

.670

.734

VAR00042

324.2222

1284.268

.516

.738

VAR00043

325.2222

1268.540

.623

.735

VAR00044

324.2222

1302.404

.150

.742

VAR00045

324.8889

1271.737

.590

.735

VAR00046

324.0889

1283.583

.446

.738

VAR00047

324.9333

1273.518

.642

.736

VAR00048

324.0889

1293.265

.308

.740

Gugur

Gugur

Gugur

Gugur
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Scale Mean if

Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted Total Correlation

Keterangan

if Item Deleted

VAR00049

324.6667

1270.273

.653

.735

VAR00050

323.9778

1290.249

.424

.739

VAR00051

324.7778

1283.768

.379

.738

VAR00052

324.2889

1298.165

.186

.741

VAR00053

324.6889

1283.401

.548

.738

VAR00054

324.4000

1292.291

.293

.740

VAR00055

163.7778

327.086

1.000

.933

Gugur

Gugur
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Lampiran 3
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Lampiran 4

DAFTAR PROFESIONAL JUDGEMENT

No

Nama

Keterangan

1.

A. Setyandari, S.Pd., Psi., M.A Dosen Pembimbing

2.

V. Siwi Sridinarti, S.Pd

Guru BK SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
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Lampiran 4
Yogyakarta, 3 Mei 2012
Kepada
Yth. V. Siwi Sridinarti, S.Pd
Guru Bimbingan dan Konseling SMA Stella Duce 2
Di tempat

Dengan hormat,
Saya Vincentius Wishnu Adhitya Putra, mahasiswa Bimbingan dan Konseling (BK)
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang saat ini sedang menulis skripsi yang berjudul
Deskripsi Sikap Siswa Kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta Terhadap Layanan
Bimbingan Klasikal.
Berkaitan dengan hal ini, saya memohon bantuan Ibu untuk melakukan penilaian
terhadap kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Beberapa pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk mereview kuesioner
terlampir:
1. Apakah instruksi yang digunakan sudah cukup jelas?
2. Apakah ada pernyataan-pernyataan yang tidak jelas (ambigu)?
3. Apakah pernyataan-pernyataan sudah dirumuskan dengan baik?
4. Apakah ada istilah-istilah yang tidak dipahami dengan jelas?

Saya mohon Ibu untuk langsung menuliskan koreksi pada lembar kuesioner yang
terlampir. keahlian ibu dalam bidang bimbingan akan sangat membantu saya berkaitan
dengan validitas kuesioner yang disusun.
Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan masukan yang Ibu berikan.

Mengetahui

A. Setyandari, S.Pd., S.Psi., Psi., M.A.
Wakaprodi BK/ Dosen Pembimbing

Hormat Saya,

Vincentius Wishnu A.P
Peneliti
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