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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi kancah tempat penelitian  

 Salah satu tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan penelitian 

adalah perlunya memahami kancah atau tempat penelitian dan mempersiapkan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan jalannya penelitian. Sebelum menentukan 

kancah  penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan observasi dengan tujuan 

lebih menghemat waktu dan biaya serta memperoleh sampel yang cukup 

representatif. Berdasarkan hasil observasi tersebut, penulis menentukan untuk 

melaksanakan penelitian di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta berdiri tahun 1989 dengan SK PWM 

Majelis dikdasmen DIY No. E-1/ 33/ 1989 tangal 08-02-1989 tentang alih fungsi 

dari SPG menjadi SMA yang pada saat itu masih ada pendidikan SPG untuk kelas 

2 dan 3 kemudian dengan SK kakanwil tentang izin pendirian SMA 

Muhammadiyah 7 dengan SK No. 015/ I.13/H/KPTS/1989 dan didapat 3 kelas 

pertama dengan jumlah siswa 120 orang. Setelah tiga tahun pada tanggal 2 Januari 

1992 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta terakreditasi dengan SK No. 

476/C/kep/I/1991 

 Pada tanggal 9 September 1989 dengan SK No. E-2/34/1989 menugaskan 

Bp.Drs. Akhmad Fadil sebagai kepsek SMA Muhamadiyah 7 Yogyakarta. Pada 

tanggal 16 Oktober 1989 dengan SK No.7740/I.13/C/1989 menugaskan kembali 

Bp Drs.Akhmad Fadhil sebagai kepala sekolah SPG dan SMA Muhammadiyah 7. 

Bp Drs. Akhmad Fadhil menjabat sebagai kepala sekolah sampai tanggal 6 

November 1998. 
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 Kemudian sekolah mengalami kevakuman selama 5 bulan yaitu sejak 

tangga 6 November 1998 sampai tanggal 3 April 1999, kemudian ada penunjukan 

dari KAKANWIL DIY kepada VMT Bp.Drs. Balok Haryadi dan menunjuk PLH 

Bp. Drs. Suharto. Tepatnya pada tanggal 04 September 2002. Bp. Drs. Suharto 

diangkat sebagai kepala sekolah yang difinitif mulai tanggal ditetapkan sampai 

sekarang. 

 Selanjutnya SMA Muhammadiyah 7 berkembang dengan pesat yang dapat 

dilihat dari jumlah pendaftar yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk 

penyesuaian alih fungsi dari SPG ke SMA pihak sekolah mengambil langkah-

langkah penyesuaian yaitu: 

1. Mempelajari kurikulum SMA 

2. Penyesuaian guru-guru SPG diganti dengan guru baru yang sesuai dengan 

SMA 

3. Melakukan penambahan dalam hal sarana dan prasarana, seperti 

laboratorium, perpustakaan. 

SMA Muhamadiyah 7 Yogyakarta masih terbilang muda sehingga masih 

memerlukan penyesuaian di segala bidang. Penyesuaian tersebut telah dilakukan 

secar bertahap yaitu salah satunya dengan pembuatan lab. komputer berbasis 

windows. 

SMA Muhamadiyah 7 adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki 2 

bangunan terpisah serta asrama putra dan putri. Bangunan induk terletak di Jl. 

Piere Tendean no. 46 sebagai sekolah terpadu dan gedung sekolah yang kedua 

terletak tidak jauh dari gedung pertama yaitu Gg. Ontoseno. Masing-masing 

gedung memiliki 2 lantai. Kendala dalam proses belajar mengajar adalah 
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koordinasi antara siswa dan guru karena pada gedung yang berbeda dan 

koordinasi antar pimpinan. 

 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta memiliki visi dan misi serta tujuan 

sebagai berikut: 

 Visi:  

 Unggul dalam berprestasi berdasarkan IMTAQ dan berwawasan IPTEK. 

 Misi: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan, budaya dan teknologi. 

2. Pembinaan iman dan takwa melalui pembelajaran dan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Membekali ketrampilan hidup kepada siswa sesuai dengan minat dan 

bakat untuk bisa bersaing dalam melanjutkan kehidupannya. 

 Tujuan: 

1. Meningkatkan fasilitas dan kemampuan pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

2. Meningkatkan perolehan rata-rata nilai ujian nasional. 

3. Meningkatkan jumlah alumni yng melanjutkan ke PTN.  

4. Memberi bekal ketrampilan hidup (life skill) kepada siswa sesuai dengan 

minat dan bakatnya. 

 Seperti halnya sekolah-sekolah lainnya, SMA Muhammadiyah 7 juga 

memiliki struktur organisasi sekolah. Hal ini digambarkan dalam bagan struktur 

sebagai berikut: 
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Bagan 1 
Struktur Organisasi Sekolah 

 

Majelis DIKDASMEN PWM Prop.DIY   KANWIL DEPDIKBUD 

 

Majelis DIKDASMEN PDM  KANDEPDIKBUD 

Kodya Yogyakarta 

 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

  

 Kepala TU 

 Bendahara  

 

 

1. Wakasekur 2. Wakasekur    3. Wakasekur  4.Wakasekur  
    Kesiswaan        Kurikulum    Sarpra                        Humas 
 
 
 
 
 Koordinator BP/Bk - - - - - - - - - Wali kelas/guru 
 
 
 
 
 

IRM/OSIS 
 
  : Garis Komando 
 
      - - - - - -       : Garis Kerjasama 
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2. Persiapan alat pengumpulan data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling dan skala minat berkonsultasi 

siswa.  

a. Skala persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling 

Persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling dalam penelitian ini 

diungkap dengan menggunakan skala persepsi terhadap fungsi bimbingan dan 

konseling yang disusun oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan pada aspek-aspek 

dari Walgito (1987) yaitu: aspek kognisi, afeksi, konasi.  

Skala yang diberikan pada subyek penelitian ini menggunakan skala model 

Likert yang telah dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban. Pernyataan atau 

aitem-aitem yang terdapat dalam skala persepsi terhadap fungsi bimbingan dan 

konseling terdiri dari 63 aitem yang terbagi 42 aitem favorable dan 21 aitem 

unfavorable. Aitem favorable adalah aitem yang mengandung nilai-nilai yang 

mendukung secara positif terhadap satu pernyataan tertentu. Nilai yang diberikan 

adalah Sangat Sesuai (SS) skor 4, Sesuai (S) skor 3, Tidak Sesuai (TS) skor 2, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 1. Aitem unfavorable adalah aitem yang 

mengandung nilai-nilai mendukung secara negatif terhadap satu pernyataan 

tertentu. Nilai yang diberikan adalah Sangat Sesuai (SS) skor 1, Sesuai (S) skor 2, 

Tidak Sesuai (TS) skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 4.  

Pilihan jawaban skala yang diberikan pada subyek penelitian berbentuk 

multiple choice yaitu bentuk pilihan dengan tiga atau empat alternatif (1,2,3,4). 

Menurut Hadi (1990) aitem tipe pilihan jauh lebih menarik bagi subjek penelitian 

dibandingkan dengan tipe pilihan lain: (1) karena kemudahannya dalam 
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memberikan jawaban, (2) karena praktis dan efisien atau jauh lebih singkat 

waktunya untuk menjawab, (3) kemudahan peneliti dalam memberikan skoring,  

(4) Jawaban dengan skoring empat alternatif pilihan (1,2,3,4) sudah dapat 

memprediksikan arah jawaban yang diinginkan.  

Blue print skala persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling dapat 

dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut:  

Tabel 1 
Blue Print Skala Persepsi Terhadap Fungsi Bimbingan dan Konseling 

 
Aitem 

No Aspek 
Favorable Unfavorable 

Jumlah

1 Kognisi 1,7,13,19,25,31,37,43,46, 

49,52,55,58,61 

4,10,16,22,28,34,40 21 

2 Afeksi 2,8,14,20,26,32,38,44,47, 

50,53,56,59,62 

5,11,17,23,29,35,41 21 

3 Konasi 3,9,15,21,27,33,39,45,48, 

51,54,57,60,63 

6,12,18,24,30,36,42 21 

 Total 42 21 63 
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Tabel 2 
Blue Print Skala Persepsi Terhadap Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Aspek Indikator Komposisi Aspek Fav Unfav Jumlah 
Pengarahan dan masa 
depan 

Orientasi 1, 43 4 3 

Problem dan perilaku Informasi 7, 46 10 3 
Potensi dan 
kelompok belajar 

Penempatan dan 
penyaluran 

13, 49 16 3 

Sikap dan masalah 
belajar 

Pembelajaran 19, 52 22 3 

Pribadi dan 
permasalahan diri 

Konseling 
perorangan 

22, 55 28 3 

Fungsi dan manfaat Bimbingan 
kelompok 

31, 58 34 3 

Kognisi 

Sikap dan hubungan 
sosial 

Konseling kelompok 
 

37, 61 40 3 

Lingkungan dan 
perilaku 

Orientasi 2, 44 5 3 

Bakat, bimbingan dan 
pengendalian diri 

Informasi 8, 47 11 3 

Pengaturan dan saran Penempatan dan 
penyaluran 

14, 50 17 3 

Kesulitan belajar Pembelajaran 20, 53 23 3 
Manfaat Konseling 

perorangan 
26, 56 29 3 

Penyampaian dan 
informasi baru 

Bimbingan 
kelompok 

32, 59 35 3 

Afeksi  

Rahasia informasi 
dan manfaat 

Konseling kelompok 
 

38, 62 41 3 

Program belajar, 
adaptasi lingkungan 
dan petunjuk 

Orientasi 3, 45 6 3 

Kiat belajar dan 
peraturan baru 

Informasi 9, 48 12 3 

Ekstrakurikuler dan 
posisi duduk 

Penempatan dan 
penyaluran 

15, 51 18 3 

Sikap berkonsultasi Pembelajaran 21, 54 24 3 
Permasalahan pribadi Konseling 

perorangan 
27, 57 30 3 

Keuntungan dan 
Informasi 

Bimbingan 
kelompok 

33, 60 36 3 

Konasi  

Konsep diri Konseling kelompok 
 

39, 63 42 3 

42 21 Total  
63 

63 
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b. Skala minat berkonsultasi siswa 

Minat berkonsultasi siswa dalam penelitian ini diungkap dengan 

menggunakan skala minat berkonsultasi siswa yang disusun oleh peneliti sendiri 

dengan berdasarkan teori Lilawati (Argapuri, 2003) dengan aspek-aspeknya antara 

lain aspek perhatian yang mendalam, perasaan senang, frekuensi, kemauan, 

kesadaran manfaat. 

Pernyataan atau aitem-aitem yang terdapat dalam skala minat 

berkonsultasi siswa terdiri dari 60 aitem yang terbagi 40 aitem favorable dan 20 

aitem unfavorable. Aitem favorable adalah aitem yang mengandung nilai-nilai 

yang mendukung secara positif terhadap satu pernyataan tertentu. Nilai yang 

diberikan adalah Sangat Sesuai (SS) skor 4, Sesuai (S) skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 1. Aitem unfavorable adalah aitem yang 

mengandung nilai-nilai mendukung secara negatif terhadap satu pernyataan 

tertentu. Nilai yang diberikan adalah Sangat Sesuai (SS) skor 1, Sesuai (S) skor 2, 

Tidak Sesuai (TS)  skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 4.  

Plihan jawaban skala yang diberikan pada subyek penelitian berbentuk 

multiple choice yaitu bentuk pilihan dengan tiga atau empat alternatif (1,2,3,4). 

Menurut Hadi (1990) aitem tipe pilihan jauh lebih menarik bagi subjek penelitian 

dibandingkan dengan tipe pilihan lain: (1) karena kemudahannya dalam 

memberikan jawaban, (2) karena praktis dan efisien atau jauh lebih singkat 

waktunya untuk menjawab, (3) kemudahan peneliti dalam memberikan skoring,  

(4) Jawaban dengan skoring empat alternatif pilihan (1,2,3,4) sudah dapat 

memprediksikan arah jawaban yang diinginkan. Blue print skala minat 

berkonsultasi siswa dapat dilihat pada tabel  3 dan 4 berikut: 
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Tabel 3 
Blue Print Skala Minat Berkonsultasi Siswa 

 

Aitem No Aspek 
Favorable Unfavorable 

Jumlah 

1 Perhatian yang 
mendalam 

1,11,16,26,41,46, 51,56 6,21,31,36 12 

2 Perasaan senang 2,12,17,27,42, 47,52,57 7,22,32,37 12 
3 Frekuensi 3,13,18,28,43,48,53,58 8,23,33,38 12 
4 Kemauan 4,14,19,29,44,49, 54,59 9,24,34,39 12 
5 Kesadaran 

manfaat 
5,15,20,30,45,50, 55,60 10,25,35,40 12 

 Total 40 20 60 
 

 

Tabel 4 
Blue Print Skala Minat Berkonsultasi Siswa 

Aspek Indikator Komposi
si Aspek 

Fav Unfav Jumlah 

Daya tarik BK Pribadi 1, 41 6 3 
Hubungan sosial Sosial 11, 46 21 3 
Program studi dan masalah 
belajar 

Belajar 16, 51 31 3 

Perhatian 
yang 
mendalam 

Dunia kerja Karier 26, 56 36 3 
Sikap dan perasaan Pribadi 2, 42 7 3 
Pergaulan  Sosial 12, 47 22 3 
Kiat belajar Belajar 17, 52 32 3 

Perasaan 
senang 

Perguruan tinggi/ karier Karier 27, 57 37 3 
Permasalahan pribadi Pribadi 3, 43 8 3 
Permasalahan sosial Sosial 13, 48 23 3 
Antisipasi Belajar 18, 53 33 3 

Frekuensi 

Sikap dan kegiatan di luar 
sekolah 

Karier 28, 58 38 3 

Alternatif solusi Pribadi 4, 44 9 3 
Interaksi sesama Sosial 14, 49 24 3 
Cara belajar dan prestasi 
belajar 

Belajar 19, 54 34 3 

Kemauan 

Pendidikan/ jenis pekerjaan Karier 29, 59 39 3 
Konsep diri, peran BK Pribadi 5, 45 10 3 
Kehidupan sosial Sosial 15, 50 25 3 
Motivasi Belajar 20, 55 35 3 

Kesadaran 
manfaat 

Solusi dan strategi Karier 30, 60 40 3 
40 20 TOTAL

60 
60 
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3. Pelaksanaan uji coba  

 Uji coba skala dilaksanakan pada tanggal 6 September 2007 yang 

diberikan pada siswa-siswi kelas 2 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta berjumlah 

53 siswa. Pembagian skala uji coba dilakukan oleh peneliti bersama guru BK. 

Pengisian skala uji coba dilaksanakan menjelang jam pulang sekolah. Setelah 

selesai diisi oleh subjek kemudian skala dikembalikan pada peneliti. Dari 53 

subjek yang diberi skala, semuanya terkumpul dan didapatkan skor angka kasar 

yang kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. 

4.   Perhitungan validitas dan reliabilitas  

 Perhitungan validitas aitem untuk skala persepsi terhadap fungsi 

bimbingan dan konseling dan skala minat berkonsultasi siswa dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment yang kemudian dikoreksi dengan 

teknik Part Whole. Perhitungan tersebut yaitu mencari korelasi antara skor tiap-

tiap aitem dengan skor total aitem dengan bantuan komputer program SPS (Seri 

Program Statistik) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, IBM/IN, UGM, 

Yogyakarta, Indonesia, hak cipta © 2005, dilindungi UU. 

Parameter indeks daya beda atau kesahihan aitem diperoleh melalui 

korelasi antara skor masing-masing aitem  dengan skor total, sehingga dapat 

ditentukan aitem layak dan yang tidak layak untuk dimasukkan dalam skala 

penelitian. Seleksi atau dasar pengambilan keputusan aitem  yang valid dengan 

cara membandingkan nilai hasil korelasi part whole (rbt) dengan taraf signifikansi 

5%. Jika nilai rbt pada hasil analisis positif,  atau p < 0,05 maka aitem dikatakan 

valid, sebaliknya jika nilai rbt pada hasil analisis negatif,  atau p >  0,05 maka 

aitem tidak valid. 
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a. Skala persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling. Uji 

validitas aitem dari 63 aitem yang diujikan terdapat 48 aitem yang valid dan 15 

aitem yang gugur yaitu nomor 3,4,6,14,15,18,20,23,25,28,44,47,51,52,60. Aitem 

yang valid mempunyai koefisien validitas (rbt) bergerak dari 0,229 sampai 0,676 

dengan p < 0,05 dan  koefisien  reliabilitas (rtt) = 0,926. Susunan aitem skala 

persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling yang valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel  5 dan 6. 

 
Tabel  5 

Susunan Aitem Skala Persepsi Terhadap Fungsi Bimbingan dan Konseling  
yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 

 

Aitem 
Favourable Unfavourable No Aspek 

Valid Gugur Valid Gugur 
Total

1 Kognisi 1,7,13,19,31,37,43
,46,49,55,58,61 

25,52 10,16,22,34,40 4,28 21 

2 Afeksi 2,8, 26,32,38, 
50,53,56,59,62 

14,20,
44,47 

5,11,17, 29,35,41 23 21 

3 Konasi 9,21,27,33,39,45, 
48,54,57,63 

3,15, 
51,60 

12,24,30,36,42 6,18 21 

32 10 16 5  

Jumlah 
42 21 

63 
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Tabel  6 
Susunan Aitem Skala Persepsi Terhadap Fungsi Bimbingan dan Konseling  

yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 
 

Fav Unfav Aspek Indikator Komposisi 
Aspek Valid Gugur  Valid  Gugur 

Jml 

Pengarahan dan masa 
depan 

Orientasi 1, 43 - - 4 3 

Problem dan perilaku Informasi 7, 46 - 10 - 3 
Potensi dan kelompok 
belajar 

Penempatan dan 
penyaluran 

13, 49 - 16 - 3 

Sikap dan masalah 
belajar 

Pembelajaran 19 52 22 - 3 

Pribadi dan 
permasalahan diri 

Konseling 
perorangan 

55 25 - 28 3 

Fungsi dan manfaat Bimbingan 
kelompok 

31, 58 - 34 - 3 

Kognisi 

Sikap dan hubungan 
sosial 

Konseling 
kelompok 
 

37, 61 - 40 - 3 

Lingkungan dan 
perilaku 

Orientasi 2  44 5 - 3 

Bakat, bimbingan dan 
pengendalian diri 

Informasi 8  47 11 - 3 

Pengaturan dan saran Penempatan dan 
penyaluran 

50 14 17 - 3 

Kesulitan belajar Pembelajaran  53 20 - 23 3 
Manfaat Konseling 

perorangan 
26, 56 - 29 - 3 

Penyampaian dan 
informasi baru 

Bimbingan 
kelompok 

32, 59 - 35 - 3 

Afeksi  

Rahasia informasi dan 
manfaat 

Konseling 
kelompok 
 

38, 62 - 41 - 3 

Program belajar, 
adaptasi lingkungan dan 
petunjuk 

Orientasi 45 3 - 6 3 

Kiat belajar dan 
peraturan baru 

Informasi 9, 48 - 12 - 3 

Ekstrakurikuler dan 
posisi duduk 

Penempatan dan 
penyaluran 

- 15, 51 - 18 3 

Sikap berkonsultasi Pembelajaran 21, 54 - 24 - 3 
Permasalahan pribadi Konseling 

perorangan 
27, 57 - 30 - 3 

Keuntungan dan 
Informasi 

Bimbingan 
kelompok 

33 60 36 - 3 

Konasi  

Konsep diri Konseling 
kelompok 
 

39, 63 - 42 - 3 

32 10 16 5 Total  
42 21 

63 
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 b. Skala minat berkonsultasi siswa. Uji validitas dari 60 aitem yang 

diujikan terdapat 59 aitem yang valid dan 1 aitem yang gugur yaitu nomor 8. 

Aitem yang valid mempunyai koefisien validitas (rbt) bergerak dari 0,236 sampai 

0,676 dengan p < 0,05 dan koefisien reliabilitas alat ukur (rtt) = 0,949. Susunan 

aitem skala minat berkonsultasi siswa yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 7 dan 8. 

Tabel  7 
Susunan Aitem Skala Minat Berkonsultasi 
yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 

 

 

Aitem 
Favourable Unfavourable No Aspek 

Valid Gugur Valid Gugur 
Total

1 Perhatian yang 
mendalam 

1,11,16,26,41,46
51,56 

- 6,21,31,36 - 12 

2 Perasaan 
senang 

2,12,17,27,42, 
47,52,57 

- 7,22,32,37 - 12 

3 Frekuensi 3,13,18,28,43,48 
53,58 

- 23,33,38 8 12 

4 Kemauan 4,14,19,29,44,49
54,59 

- 9,24,34,39 - 12 

5 Kesadaran 
manfaat 

5,15,20,30,45,50
55,60 

- 10,25,35,40 - 12 

40 - 19 1  
40 20 

60 
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Tabel  8 
Susunan Aitem Skala Minat Berkonsultasi 
yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 

 
Fav Unfav Jml Aspek Indikator Komposisi 

Aspek Valid  Gugur Valid  Gugur  
Daya tarik BK Pribadi 1, 41 - 6 - 3 
Hubungan sosial Sosial  11, 46 - 21 - 3 
Program studi dan 
masalah belajar 

Belajar 16, 51 - 31 - 3 

Perhatian 
yang 
mendalam 

Dunia kerja Karier 26, 56 - 36 - 3 
Sikap dan perasaan Pribadi 2, 42 - 7 - 3 
Pergaulan  Sosial  12, 47 - 22 - 3 
Kiat belajar Belajar 17, 52 - 32 - 3 

Perasaan 
senang 

Perguruan tinggi atau 
karier 

Karier 27, 57 - 37 - 3 

Permasalahan pribadi Pribadi 3, 43 - - 8 3 
Permasalahan sosial Sosial  13, 48 - 23 - 3 
Antisipasi Belajar 18, 53 - 33 - 3 

Frekuensi 

Sikap dan kegiatan di 
luar sekolah 

Karier 28, 58 - 38 - 3 

Alternatif solusi Pribadi 4, 44 - 9 - 3 
Interaksi sesama Sosial  14, 49 - 24 - 3 
Cara belajar dan 
prestasi belajar 

Belajar 19, 54 - 34 - 3 

Kemauan 

Pendidikan dan jenis 
pekerjaan 

Karier 29, 59 - 39 - 3 

Konsep diri dan 
peran BK 

Pribadi 5, 45 - 10 - 3 

Kehidupan sosial Sosial  15, 50 - 25 - 3 
Motivasi Belajar 20, 55 - 35 - 3 

Kesadaran 
manfaat 

Solusi dan strategi Karier 30, 60 - 40 - 3 
40 0 19 1 TOTAL 

40 20 
60 
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5.  Penyusunan alat ukur untuk penelitian dengan nomor urut baru 

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas yaitu 

butir-butir aitem yang sahih digunakan untuk mengambil data yang penelitian 

dengan cara memberi nomor urut baru, sedangkan butir-butir yang gugur tidak 

diikutsertakan dalam pengambilan data penelitian karena karena tidak memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas. Adapun alat ukur untuk penelitian dengan 

nomor urut baru dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 9 
Blue Print Skala Persepsi Terhadap Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Untuk Penelitian dengan nomor urut baru 
 
Aitem No Aspek 

Favorable Unfavorable 
Jumlah 

1 Kognisi 1(1),7(4),13(10),19(13),31(21), 

37(27),43(33),46(35),49(37), 

55(41),58(44),61(46) 

10(7),16(11),22(15), 

34(24),40(30) 

17 

2 Afeksi 2(2),8(5),26(17),32(22),38(28), 

50(38),53(39),56(42),59(45), 

62(47) 

5(3),11(8),17(12),29(19),

35(25),41(31) 

16 

3 Konasi 9(6),21(14),27(18),33(23), 

39(29),45(34),48(36),54(40), 

57(43),63(48) 

12(9),24(16),30(20), 

36(26),42(32) 

15 

 Total 32 16 48 
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Tabel 10 
Blue Print Skala Persepsi Terhadap Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Untuk Penelitian dengan nomor urut baru 
Aspek Indikator Komposisi Aspek Fav Unfav Jumlah

Pengarahan dan masa 
depan 

Orientasi 1(1),43(33) - 2 

Problem dan perilaku Informasi 7(4),46(35) 10(7) 3 
Potensi dan 
kelompok belajar 

Penempatan dan 
penyaluran 

13(10),49(37) 16(11) 3 

Sikap dan masalah 
belajar 

Pembelajaran 19(13) 22(15) 2 

Pribadi dan 
permasalahan diri 

Konseling 
perorangan 

55(41) - 1 

Fungsi dan manfaat Bimbingan 
kelompok 

31(21),58(44) 34(24) 3 

Kognisi 

Sikap dan hubungan 
sosial 

Konseling 
kelompok 
 

37(27),61(46) 40(30) 3 

Lingkungan dan 
perilaku 

Orientasi 2(2) 5(3) 2 

Bakat, bimbingan 
dan pengendalian diri

Informasi 8(5) 11(8) 2 

Pengaturan dan saran Penempatan dan 
penyaluran 

14, 50(38) 17(12) 3 

Kesulitan belajar Pembelajaran 53(39) - 1 
Manfaat Konseling 

perorangan 
26(17),56(42) 29(19) 3 

Penyampaian dan 
informasi baru 

Bimbingan 
kelompok 

32(22),59(45) 35(25) 3 

Afeksi  

Rahasia informasi 
dan manfaat 

Konseling 
kelompok 
 

38(28),62(47) 41(31) 3 

Program belajar, 
adaptasi lingkungan 
dan petunjuk 

Orientasi 45(34) - 1 

Kiat belajar dan 
peraturan baru 

Informasi 9(6), 48(36) 12(9) 3 

Ekstrakurikuler dan 
posisi duduk 

Penempatan dan 
penyaluran 

- - 0 

Sikap berkonsultasi Pembelajaran 21(14),54(40) 24(16) 3 
Permasalahan pribadi Konseling 

perorangan 
27(18),57(43) 30(20) 3 

Keuntungan dan 
Informasi 

Bimbingan 
kelompok 

33(23) 36(26) 2 

Konasi  

Konsep diri Konseling 
kelompok 
 

39(29),63(48) 42(32) 3 

32 16 Total  
48 

48 
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Tabel 11 
Blue Print Skala Minat Berkonsultasi  

Untuk Penelitian dengan nomor urut baru 
 

Aitem No Aspek 
Favorable Unfavorable 

Jumlah

1 Perhatian yang 
mendalam 

1(1),11(10),16(15),26(25), 
41(40),46(45),51(50),56(55) 

6(6),21(20),31(30), 
36(35) 

12 

2 Perasaan 
senang 

2(2),12(11),17(16),27(26), 
42(41),47(46),52(51),57(56) 

7(7),22(21),32(31), 
37(36) 

12 

3 Frekuensi 3,(3)13(12),18(17),28(27), 
43(42),48(47),53(52),58(57) 

23(22),33(32), 
38(37) 

11 

4 Kemauan 4,(4)14(13),19(18),29(28), 
44(43),49(48),54(53),59(58) 

9(8),24(23),34(33), 
39(38) 

12 

5 Kesadaran 
manfaat 

5,(5)15(14),20(19),30(29), 
45(44),50(49),55(54) 60(59) 

10(9),25(24),35(34)
,40(39) 

12 

 Total 40 19 59 
 

Tabel 12 
Blue Print Skala Minat Berkonsultasi  

Untuk Penelitian dengan nomor urut baru 

Aspek Indikator Komposisi 
Aspek 

Fav Unfav Jumlah

Daya tarik BK Pribadi 1(1), 41(40) 6(6) 3 
Hubungan sosial Sosial  11(10),46(45) 21(20) 3 
Program studi dan masalah belajar Belajar 16(15),51(50) 31(30) 3 

Perhatian 
yang 
mendalam 

Dunia kerja Karier 26(25),56(55) 36(35) 3 
Sikap dan perasaan Pribadi 2(2),42(41) 7(7) 3 
Pergaulan  Sosial  12(11),47(46) 22(21) 3 
Kiat belajar Belajar 17(16),52(51) 32(31) 3 

Perasaan 
senang 

Perguruan tinggi / karier Karier 27(26),57(56) 37(36) 3 
Permasalahan pribadi Pribadi 3(3),43(42) - 2 
Permasalahan sosial Sosial  13(12),48(47) 23(22) 3 
Antisipasi Belajar 18(17),53(52) 33(32) 3 

Frekuensi 

Sikap dan kegiatan di luar sekolah Karier 28(27),58(57) 38(37) 3 
Alternatif solusi Pribadi 4(4),44(43) 9(8) 3 
Interaksi sesama Sosial  14(13),49(48) 24(23) 3 
Cara belajar dan prestasi belajar Belajar 19(18),54(53) 34(33) 3 

Kemauan 

Pendidikan dan jenis pekerjaan Karier 29(28),59(58) 39(38) 3 
Konsep diri dan peran BK Pribadi 5(5),45(44) 10(9) 3 
Kehidupan sosial Sosial  15(14),50(49) 25(24) 3 
Motivasi Belajar 20(19),55(54) 35(34) 3 

Kesadaran 
manfaat 

Solusi dan strategi Karier 30(29),60(59) 40(39) 3 
40 19 TOTAL 

59 
59 
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B.  Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan subjek penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster 

sampel yaitu jenis sampel yang dipilih dengan cara perkelas atau perkelompok. 

Sampel yang dipergunakan yaitu siswa IPS 1 dan IPS 3 . Penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 22 September 2007. Pengisian skala dilakukan pada jam pelajaran 

terakhir. Upaya peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih representatif 

peneliti menginformasikan dan menekankan agar: 1) skala tersebut harus diisi 

dengan sejujurnya, 2) skala yang diisi tidak akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar subjek di sekolah, 3) skala yang diisi akan bermanfaat bagi pengembangan 

belajar siswa. Berdasarkan 75 eksemplar yang dibagikan pada siswa ternyata 

semua kembali dan memenuhi syarat untuk diskoring.  

2.  Pelaksanaan skoring 

Setelah semua skala terisi dan terkumpul, maka langkah pertama yang 

dilakukan peneliti adalah memberikan nilai pada skala yang telah diisi oleh 

subjek. Skor aitem berkisar dari 1 sampai 4. Pemberian skor dilakukan 

berdasarkan jawaban subjek dan memperhatikan sifat aitem yaitu favorable 

(mendukung) dan unfavorable (tidak mendukung). Skor tertinggi dari masing-

masing aitem adalah 4 sedang nilai terendah adalah 1. Aitem favorable sangat 

sesuai (SS) skor = 4, sesuai (S) skor = 3, tidak sesuai (TS) skor = 2 dan sangat 

tidak sesuai (STS) skor = 1. Aitem unfavorable sangat sesuai (SS) skor = 1, sesuai 

(S) skor = 2, tidak sesuai (TS) skor = 3 dan sangat tidak sesuai (STS) skor = 4.  
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C.  Analisis Data 

Pelaksanaan analisis data dilakukan setelah dilakukan uji asumsi yang 

meliputi uji normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan. Hal ini dilakukan 

karena syarat teknik korelasi product moment adalah sebaran data variabel 

mempunyai distribusi yang normal, antara variabel bebas dan variabel tergantung 

mempunyai korelasi yang linier sehingga perlu dilakukan uji asumsi terlebih 

dahulu sebelum menguji hipotesis. Perhitungan korelasi product moment dalam 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan komputer seri program statistik (SPS) 

edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Yogyakarta, Indonesia, versi 

IBM/IN, hak cipta © 2005.        

a. Uji normalitas. Uji normalitas sebaran dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah sebaran data penelitian mengikuti sebaran distribusi normal atau tidak. 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel persepsi terhadap fungsi bimbingan 

dan konseling diperoleh nilai kai kuadrat = 10,806; p = 0,213  

(p>0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran data variabel persepsi 

terhadap fungsi bimbingan dan konseling memenuhi distribusi normal. Hasil uji 

normalitas variabel minat berkonsultasi siswa diperoleh nilai kai kuadrat = 

11,931; p = 0,154 (p > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran data 

variabel minat berkonsultasi siswa memenuhi distribusi normal. 

b. Uji linieritas. Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas (persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling) dengan 

variabel tergantung (minat berkonsultasi siswa) memiliki korelasi yang searah 

(linier) atau tidak. Berdasarkan uji linieritas diperoleh nilai Fbeda = 2,280;  p = 

0,132 (p > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas (persepsi 
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terhadap fungsi bimbingan dan konseling) dengan variabel tergantung (minat 

berkonsultasi siswa) memiliki korelasi yang searah (linier). 

c. Uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan teknik analisis product 

moment dari Pearson diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,456;  

p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling dengan minat berkonsultasi 

siswa. Semakin tinggi persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling maka 

semakin tinggi minat berkonsultasi siswa sebaliknya semakin rendah persepsi 

terhadap fungsi bimbingan dan konseling maka semakin rendah minat 

berkonsultasi siswa. 

Sumbangan efektif variabel persepsi terhadap fungsi bimbingan dan 

konseling terhadap minat berkonsultasi siswa sebesar 20,8% yang ditunjukkan 

oleh koefisien determinan (r2) sebesar 0,208. Hal ini berarti masih terdapat 79,2% 

variabel lain yang mempengaruhi minat berkonsultasi siswa di luar variabel 

persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling seperti kondisi kepribadian 

siswa, lingkungan sekolah, dukungan sosial  

Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel persepsi terhadap fungsi 

bimbingan dan konseling mempunyai rerata empirik sebesar 132,560 dan rerata 

hipotetik sebesar 120 yang berarti persepsi terhadap fungsi bimbingan dan 

konseling pada subjek penelitian tergolong sedang. Variabel minat berkonsultasi 

siswa diketahui rerata empirik sebesar 147,920 dan rerata hipotetik sebesar 147,5, 

yang berarti minat berkonsultasi  pada subjek penelitian tergolong sedang. 
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D.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis product moment diketahui ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling 

dengan minat berkonsultasi siswa artinya semakin tinggi atau positif persepsi 

terhadap fungsi bimbingan dan konseling maka semakin tinggi minat 

berkonsultasi siswa sebaliknya semakin rendah atau negatif persepsi terhadap 

fungsi bimbingan dan konseling maka semakin rendah minat berkonsultasi siswa. 

Miller (dalam Sunarjo, 1999) menjelaskan bimbingan adalah proses bantu 

terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri (self knowledge), supaya 

melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Bimbingan itu diberikan kepada mereka yang menghadapi kesulitan 

yang tidak dapat memecahkan sendiri dan dapat dibantu dengan menggunakan 

alat-alat pendidikan, seperti nasehat, anjuran, teguran, hukuman, pujian dll. 

Bila siswa memiliki persepsi positif terhadap layanan bimbingan dan 

konseling maka minat untuk berkonsultasi siswa besar maka  layanan bimbingan 

konseling dengan senang hati dapat diterima oleh siswa dan layanan tersebut 

dapat menjalankan fungsinya secara optimal namun keadaan akan menjadi 

sebaliknya jika siswa memiliki persepsi negatif terhadap layanan bimbingan 

konseling. Crow dan Crow (1984) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

dapat menimbulkan minat siswa untuk berkonsultasi adalah faktor dari dalam dan 

faktor dari luar individu. Faktor dari dalam ini berhubungan dengan perasaan 

senang  atau tidak senang, simpati dan antipati, rasa cinta dan benci serta perasaan 

lain yang timbul dari dalam diri siswa. Kebutuhan merupakan dorongan dari diri 



 74

manusia. Faktor dari luar yaitu adanya suasana baik dalam arti fisik maupun psikis 

yang mampu membangkitkan perhatian dan minat siswa. Sentuhan yang diberikan 

akan mengenai kejiwaan akan tetapi berproses secara tidak langsung. 

Menurut Hamrin dan Clifford (Priyatno dan Anti, 1999) tujuan bimbingan 

dan konseling adalah untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, 

penyesuaian-penyesuaian dan interpretasi-interpretasi dalam hubungannya dengan 

situasi- situasi tertentu. 

Bila harapan siswa tentang seorang konselor telah terpenuhi, yaitu bahwa 

pembimbing telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai pembimbing, tentunya 

siswa akan mempunyai anggapan yang baik terhadap guru BK. Siswa akan 

beranggapan bahwa guru BK telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing. 

Anggapan yang baik tersebut akan mempengaruhi sikapnya untuk berkonsultasi. 

Seperti diketahui bersama bahwa kegiatan konsultasi adalah kegiatan bersama 

antara siswa dengan pembimbing, sehingga siswa dapat mempunyai sikap yang 

positif terhadap kegiatan tersebut bila siswa telah beranggapan bahwa guru BK 

sebagai salah satu komponen utama dalam kegiatan tersebut telah memenuhi 

persyaratan sebagai pembimbing yang tentunya akan semakin memperlancar 

tercapainya tujuan kegiatan tersebut. 

  Dari uraian di atas tersebut dapat diterangkan bahwa bahwa persepsi siswa 

terhadap guru konseling akan menimbulkan suatu penilaian tertentu. Penilaian 

yang positif tentunya juga akan menimbulkan kesan yang positif pula. Kesan 

positif siswa terhadap guru konseling sekolah akan ditunjukkan dengan rasa 

menyenangi, hormat dan patuh serta penuh perhatian. Pandangan siswa terhadap 
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layanan bimbingan dan konseling sekolah pun akan positif, sehingga dengan 

kondisi yang demikian akan memungkinkan timbulnya minat yang positif pada 

diri siswa yang akan menjadi pendorong sehingga termotivasi untuk mengikuti 

layanan bimbingan dan konseling sekolah.  Hal ini berarti positif atau negatif 

tentang suatu kegiatan tergantung bagaimana persepsinya tentang kegiatan 

kegiatan tersebut. Sedangkan persepsi siswa tentang suatu kegiatan dipengaruhi 

oleh seberapa jauh siswa mengenal dan mengetahui kegiatan tersebut. Siswa akan 

bersikap positif bila siswa telah mengenal dan mengetahui kegiatan tersebut serta 

manfaat yang diperolehnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan timbulnya 

persepsi tentang manfaat layanan bimbingan dan konseling tergantung informasi 

tentang obyek, dalam hal ini berupa informasi tentang tujuan, maksud, fungsi, 

prinsip, manfaat dan bentuk layanan bimbingan dan konseling yang 

diselenggarakan di sekolah. 

Sumbangan efektif variabel persepsi terhadap fungsi bimbingan dan 

konseling terhadap minat berkonsultasi siswa sebesar 20,8% yang ditunjukkan 

oleh koefisien determinan (r2) sebesar 0,208. Hal ini berarti masih terdapat 79,2% 

variabel lain yang mempengaruhi minat berkonsultasi siswa di luar variabel 

persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling seperti kondisi kepribadian 

siswa, lingkungan sekolah, dukungan sosial.  

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling dengan minat 

berkonsultasi siswa. Hal ini berarti bahwa variabel persepsi terhadap fungsi 

bimbingan dan konseling mencakup aspek-aspek yang ada di dalamnya dapat 
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dijadikan sebagai prediktor untuk memprediksikan atau mengukur minat 

berkonsultasi siswa pada siswa, namun generalisasi dari hasil-hasil penelitian ini 

terbatas pada populasi dimana penelitian dilakukan sehingga penerapan pada 

ruang lingkup yang lebih luas dengan karakteristik yang berbeda kiranya perlu 

dilakukan penelitian lagi dengan menggunakan atau menambah variabel-variabel 

lain yang belum disertakan dalam penelitian ini ataupun dengan menambah dan 

memperluas ruang lingkup penelitian.  

  

 

  


