
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingakat mengurangi perilaku membolos melalui konseling kelompok pada siswa 

kelas VIII MTs Negeri 3 Medan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sejumlah data 

yang dapat menggambarkan perilaku membolos. Maka jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan. 

Hidayat mengemukakan bahwa penelitian tindakan merupakan salah satu strategi 

yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam 

mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam praktek Penelitian tindakan menggabungkan 

rangkaian tindakan dengan menggunakan prosedur penelitian. Adanya siklus pada penelitian 

tindakan bertujuan untuk memperbaiki tindakan yang telah dilakukan pada siklus sebelumnya 

dan belum mencapai tujuan. Kegiatan ini dilakukan secara timbal balik membentuk spiral, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi.1 

B. Objek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII MTs Negeri 3 Medan tahun 

2017/2018 yang berjumlah 178 siswa, yang terdiri dari kelas VIII 1 36 orang, kelas VIII 2 35 

orang, kelas VIII 3 35 orang, kelas VIII 4 38 orang, kelas VIII 5 34 orang. Penelitan objek 

dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan dokumen guru BK yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut : (1) tidak hadir sekolah 2-3 kali dalam sebulan tanpa keterangan yang 

                                                             
1 Hidayat dan B.Aip .Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling(Jakarta : Rineka Cipta.2011) 



jelas,(2) sering keluar kelas pada jam tertentu,(3) tidak masuk kembali setelah meminta 

izin,(4) mengajak teman-teman untuk keluar kelas pada pelajaran yang tidak disenangi,(5) 

mengirim surat izin tidak masuk sekolah dengan alasan yang dibuat-buat,(6) meninggalkan 

sekolah pada jam mata pelajaran tanpa izin dan tidak kembali kesekolah. Maka diperoleh 

sampel penelitian ini berjumlah 10 orang siswa yang berada dikelas VIII 1 1 orang, kelas VIII 

2 1 orang, kelas VIII 3 2 orang, kelas VIII 4 3 orang, kelas VIII 5 1 orang. 

 

C. Fokus Penelitian 

Tidak ada satu penelitian ilmiah yang dilakukan tanpa adanya fokus penelitian. Untuk 

membahas lebih rinci mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan fokus 

penelitian. Aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengurangi perilaku 

membolos melalui layanan konseling kelompok. Faktor-faktor perilaku membolos akan 

digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas VIII MTs Negeri 3 Medan yang terletak di Jalan Melati 

13 Blok X Helvetia Medan Provinsi Sumatera Utara Medan dengan waktu pelaksanaan 

penelitiannya pada tahun ajaran 2017/2018 dan kegiatan dilaksanakan pada bulan April  

hingga Mei. Sekolah ini memiliki luas tanah 1.150 m2.  

E. Definisi Operasional 

Menurut Azwar Defenisi operasional adalah suatu variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.2 Defenisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Konseling Kelompok 
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Konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang di lakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli kepada konseli dalam situasi kelompok. Dalam 

konseling kelompok perasaan dan hubungan antar anggota sangat ditekankan di dalam 

kelompok ini. Jadi anggota akan belajar tentang dirinya dalam interaksinya dengan anggota 

yang lain ataupun dengan orang lain. Selain itu, di dalam kelompok, anggota dapat pula 

belajar untuk memecahkan masalah berdasarkan masukan dari orang lain. Tahapan dari 

konseling kelompok yaitu: 

a) Tahap pembentukan 

b) Tahap peralihan 

c) Tahap kegiatan 

d) Tahap pengakhiran 

 

Kegiatan konseling kelompok mendorong terjadinya interaksi yang dinamis. Suasana 

dalam konseling kelompok dapat menimbulkan interaksi yang akrab, terbuka dan bergairah 

sehingga memungkinkan terjadinya saling memberi dan menerima, memperluas wawasan 

dan pengalaman, harga menghargai dan berbagai rasa antara anggota kelompok. Suasana 

dalam konseling kelompok mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu dalam 

kelompok, yaitu kebutuhan untuk dimiliki dan diterima orang lain, serta kebutuhan untuk 

melepaskan atau menyalurkan emosiemosi negatif dan menjelajahi diri sendiri secara 

psikologis. 

2. Perilaku Membolos Siswa 

Perilaku membolos adalah tindakan dimana seseorang tidak masuk kerja atau sekolah 

atau dapat dikatakan ia melarilak atau meloloskan diri yang sebenarnya pada waktu tersebut 

ia tidak sedang libur. Perilaku tersebut tidak hanya sekedar mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Tetapi perilaku tersebut juga tergolong sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja.  



Membolos dapat diartikan tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak masuk ke 

sekolah selama beberapa hari, dari rumah berangkat tapi 

tidak sampai ke sekolah, dan meninggalkan sekolah pada jam saat pelajarn berlangsung.3  

Jika perilaku membolos seperti yang dikemukakan di atas dibiarkan dan tidak 

ditanggulangi dengan segera tentu akan membawa kerugian bagi anak–anak yang 

bersangkutan serta orang tuanya sendiri. Kerugian nyata yang akan dialami anak adalah 

menurunnya prestasi belajar karena jarang mengikuti pelajaran. Pada akhirnya anak yang 

bersangkutan tidak naik kelas bahkan kemungkinan bisa berakibat fatal yaitu tidak dapat 

mengikuti pelajaran untuk seterusnya dan dinyatakan drop out atau dikeluarkan dari 

sekolahnya. 

F. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan rancangan penelitian model yang 

dikemukan oleh Kemmis dan Mc Taggart diawali dengan tindakan pendahuluan kemudian 

dilanjutkan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian dilakukan sebanyak 

2 siklus. Hasil evaluasi pada siklus I masih belum tuntas, sehingga dilakukan perbaikan pada 

siklus II. Refleksi siklus I dilakukan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan pada 

siklus II apabila target telah sesuai didapatkan.4   

Adapun model PTK dimaksud menggambarkannya ada empat langkah (dan 

penanggulangannya, yang disajikan dalam bagan berikut ini :5 

 

                                                             
3 Gunarsa, Singgih D. Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga.  (Jakarta: Gunung 

Mulia. 2006.)hal.79 
4 Sukidin dkk, Manajemen Penelitian Tindakan Kelas (Surabaya;Percetakan Insan 

Cendekia,2002). hal59 

5 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik,(Jakarta : Rineka 

Cipta 2010).hal 137 



Gambar.3.1 Desain PTK Hasil Adaptasi Model Kemmis dan Mc Taggart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 2009 :97 ) 

Tabel. 3.1 

Rancangan Penelitian Tindakan 

No Tahap Kegiatan Keterangan 

1 Perencanaan a. Mengatur waktu 

pertemuan. 

b. Mempersiapkan tempat 

dan penyelenggaran 

konseling kelompok 

c. Mempersiapkan fasilitas 

d. Menyiapkan 

kelengkapan 

adminstrasi 

Instrumen atau alat penellitian 

(angket ) 

2 Tindakan Treatmen  Melaksanakan rencana tindakan 

konseling kelompok dengan 

prosedur yaitu : 

1. Tahap pembentukan : 

- Salam 

- Memimpin berdoa 

sebelum memulai 

kegiatan 

Perencanaan 

 
  Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

 
  Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Pengamatan Kembali 



- Memperkenalkan diri 

- Memimpin untuk 

permainan “merangkai 

nama” 

- Menjelaskan pengertian 

, tujuan, azaz dan cara 

pelaksanaan kegiatan 

konseling kelompok 

- Menetapkan 

kesepakatan waktu 

konseling kelompok 

kepada anggota 

kelompok. 

2. Tahap peralihan : 

- Menanyakan kesiapan 

anggota untuk 

mengikuti kegiatan 

layanan konseling 

kelompok 

- Menegaskan kembali 

mengenai proses 

kegiatan konseling 

kelompok 

- PK memberikan topik 

yang akan dibahas 

mengenai perilaku 

membolos. 

3. Tahap Kegiatan : 

- Memberikan 

kesempatan kepada 

masing-masing anggota 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapat menegai 

toppik yang dibahas. 

- Memimpin anggota 

untuk membahas topik 

yang ditentukan 

4. Tahap pengakhiran  

- Menyampaikan kepada 

anggota bahwa kegiatan 

akan segera berakhir 

- Menimpulkan dari 

pokok bahasan yang 

telah dibahas 

- Membahas kegiatan 

tindak lanjut 

- Mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada 

nggota mengenai 



pemahaman baru yang 

telah diperoleh tentang 

perasaan, sikap, 

tindakan yang akan 

dilakukan 

- Menutup kegiatan 

dengan doa 

3 Pengamatan Observasi dan follow up 

hasil dari konseling 

kelompok 

- Melakukan pengamatan 

bersama guru 

pembimbing terhadap  

proses dan hasil dari 

pemberian layanan 

- Memberikan tindak 

lanjut 

4 Refleksi 1. Melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan 

konseling kelompok 

tentang perilaku 

membolos 

2. Melakukan pertemuan 

untuk membahas hasil 

evaluasi dari 

konseling kelompok 

tentang mengurangi 

perilaku membolos 

3. Memperbaiki 

pelaksanaan tindakan 

sesuai hasil evaluasi 

untuk digunakan pada 

siklus berikutnua. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan evaluasi bersama, 

mengadakan diskusi untuk 

melanjutkan siklus berikutnya. 

5 Replanning Merencanakan siklus 

berikutnya. 

 

 

a. Materi Tindakan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan degan karakteristik individu 

yang sering membolos. Adapun materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2 

Rancangan Materi Mengurangi Perilaku Membolos Melalui Layanan Konseling 

Kelompok 

No Pertemuan Materi Waktu 

1 Pertama Mencegah membolos 45 Menit 

2 Kedua Absensi yang berlebihan 45 Menit 

3 Ketiga Hadir tepat waktu di sekolah 45 Menit  

4 Keempat Peneyesuaian diri di sekolah 45 Menit 

5 Kelima Mudah bosan 45 Menit 

6 Keenam Menerapkan kedisplinan  45 Menit 

 

Adapun rancangan materi tersebut merupakan pengembangan dari komponen yang 

ada dalam variabel perilaku membolos. 

G. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu dibutuhkan suatu 

metode dan alat pengumpulan data yang mendukung untuk menjaring seluruh informasi dan 

data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian tindakan, pengumpulan data tidak 

hanya dilakukan satu teknik, melainkan multiteknik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

Sukmadinata yang mengemukakan bahwa : 

“Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan tidak hanya satu, 

tetapi menggunakan multiteknik atau multi instrumen. Ada tiga kelompok teknik yang 

kemudian disebut sebagai strategi pekerjaan lapangan primer, yaitu pengalaman, 

pengungkapan dan pembuktian”6 

 

 

 

 

                                                             
6 Sukmadinata dan Nana Syaodih.Meteode Penelitian Pendidikan.(Bandung : PT.Remaja 

Rosdakarya.2009).hal.151 



Tabel 3.3 

 Penskoran Item Jawaban dengan Menggunakan Skala 

Item Positif (+) Item Negatif (-) 

Pilihan Skor Pilihan Skor 

Ss (Sangat Sering) 4 Ss (Sangat Sering) 1 

S (Sering) 3 S (Sering) 2 

JR (Jarang) 2 JR (Jarang) 3 

TP (Tidak pernah) 1 TP (Tidak pernah) 4 

       (Azwar,2005 :107) 

Berikutnya untuk menginterpertasikan tingkat membolos, maka jumlah skor tiap 

responden ditransformasi dalam bentuk presentase skor dengan cara membagi dengan skor 

idealnya dan dikalikan dengan 100 %. Dalam mendeskripsilan tingkat penurunan perilaku 

membolos memiliki rentangan skroe 1-5 yang dikategorilam dalam kriteria sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Adapun kriteria perilaku membolos ditentukan 

dengan cara sebagai berikut :7 

Data maksimal = Skor tertinggi x Jumlah item = 4 x 40 = 160 

   = 4/4 x 100% = 100 % 

Data minimal  = Skor terendah x Jumlah Item = 1 x 40 = 40 

   = 1 /4 x 100% = 25 % 

Range    = data maksimal – data minimal = 160 – 40 = 120 

   = 100% - 25 % = 75 % 

Panjag kelas interval = Range ; Panjang kelas = 120 ; 5 = 24 = 75 % ; 5 = 15 % 

Berdasarkan panjang kelas interval tersebut maka kategori tingkat perilaku membolos 

siswa dapat disusun sebagai berikut: 

                                                             
7 Indra Jaya,Penerapan Statistik Untuk Pendidikan.(Bandung : Citapustaka Media 

Perintis.2013).hal.83 



Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Peminimalan Perilaku Membolos Siswa Kelas VIII 

Interval Presentase  Kriteria 

81% < x ≤ 100% Sangat Tinggi 

62% < x ≤ 81% Tinggi 

43% < x ≤ 62 % Rendah 

24% < x ≤ 43% Sangat Rendah 

Sumber : Indra Jaya,Penerapan Statistik Untuk Pendidikan,2013 

 

Adapun kisi-kisi angket perilaku membolos dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Angket Bolos 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

Jumlah 
 Positif Negatif 

Perilaku 

membolos 

adalah suatu 

perilaku siswa 

yang tidak 

masuk sekolah 

tanpa 

keterangan 

yang jelas 

ataupun suatu 

perilaku siswa 

yang akan 

meninggalkan 

a. Faktor 

Internal 

(Diri 

Sendiri ) 

1. Siswa mampu menyadari 

kemampuan dan kelemahan 

diri sendiri. 

2. Tidak ada motivasi dalam 

diri. 

1 2,3 3 

4,5 6,7 4 

9 10 2 

11 12 2 

b. Faktor 

Eksternal 

(Keluarga

) 

1. Siswa tidak dipantau 

orang tua. 

2. Keadaan ekonomi 

keluarga 

3. Siswa kurang 

mendapatkan motivasi 

dari keluarga. 

13,14,1

5 
16 4 

17,18 
19,20,2

1 
5 

22 23,24 3 

c. Sekolah  1. Siswa meninggalkan kelas 

saat jam pelajaran sedang 

berlangsung 

2. Siswa sengaja datang 

terlambat pada jam 

pelajaran tertentu 

3. Ketidaksukaan siswa 

25,26 
27,28,2

9,30 
6 



sekolah tanpa 

pemberitahuan 

terhadap guru mata 

pelajaran tertentu. 

d. Teman 

Sebaya 

1. Siswa terpengaruh teman 

untuk membolos 

2. Siswa terpengaruh 

lingkungan negatif. 

31 
32,33,3

4,35 
4 

36 37,38 3 

39 40 2 

JUMLAH 17 23 40 

 

Gambar 3.2 

Alur Perencanaan Layanan Konseling Kelompok 
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a. Pedoman Observasi 

Untuk metode observasi peneliti menggunakan observasi secara langsung dalam 

daftar cek (check List). Alasannya, karena peneliti ingin memperoleh data secara langsung 

dari subjek penelitian melalui aspek yang diamati, disamping itu observasi juga tepat dalam 

menilai perilaku membolos siswa. Selain itu daftar cek yang digunakan juga berisi aspek-

aspek yang terdapat dalam situasi, perilaku maupun kegiatan individu yang sedang menjadi 

fokus penelitian yang diamati. 

 

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang benar-benar 

obyektif. Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan sehingga data disebut 

data valid. Oleh karena itu alat ukur yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas 

sebagai alat ukur. 

Menurut Azwar suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut 

mempunyai ketepatan atau kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya dan memberikan 

hasil ukut yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.8 

1) Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Pengukuran validitas dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus product moment. 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:9 

Variabel X dan variabel Y akan digunakan Korelasi Product Moment yaitu : 

                                                             
8 Saifuddin,Azwar.Penyusunan Skala Psikologi(Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2005).hal.6 
9 Indra Jaya,Penerapan Statistik Untuk Pendidikan.(Bandung : Citapustaka Media 

Perintis.2013).hal.147 



r xy = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑2 − (∑ 𝑥)2}{𝑁𝑌2− (∑ 𝑌2)}

 

Keterangan : 

N : Jumlah Responden 

X : Nilai Indeks Variabel Bebas 

Y : Nilai Taksir Variabel Terkait 

XY: Hasil Perkalian Variabel X dan Y 

 r xy : Koefiseien Korelasi 

Analisis butir dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal dalam 

instrument dengan cara yaitu skor-skor yang ada dalam butir soal dibandingkan dengan 

skor total, kemudian dibandingkan pada taraf signifikansi 5%. 

2) Reliabilitas Instrumen 

       Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Untuk mengukur reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan 

rumus alpha karena instrumen dalam penelitian ini berupa angket mengenai perilaku 

membolos. 

 r 11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1

∑ 2𝜎

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

r11  : Reliabilitas instrumen 

k  : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσ2  : Jumlah varian butir 



σ2t  : Varian total 

I. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena 

dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengunakan analisis deskriptif prosentase10 . 

1) Analisis Deskriptif Prosentase   

Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian eksperimen diolah dengan 

rumus-rumus statistik yang telah disediakan, apabila data telah terkumpul maka 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-

angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Menurut Arikunto 

data kualitatif yang berbentuk kata-kata akan sangat berguna untuk menyertai dan 

melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif. Data kualitatif digunakan 

untuk mengetahui perubahan tingkatan perilaku membolos siswa. Data yang terkumpul dari 

responden dianalisis secara deskriptif dengan melihat gejala atau tanda-tanda perubahan 

tingkatan perilaku konsumtif siswa yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang 

menunjukkan bahwa perilaku membolos siswa dapat diminimalkan.11  

Adapun analisis prosentasenya adalah jumlah keseluruhan siswa yang mempunyai 

perilaku membolos siswa tinggi. Jika prosentase yang diperoleh itu menurun, berarti upaya 

meminimalkan perilaku membolos siswa melalui konseling kelompok menunjukkan 

keberhasilan. 

                                                             
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Rineka Cipta: Jakarta. 2013).hal.239-277 

 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Rineka Cipta: Jakarta. 2013).hal.239-240 

 



Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan: 

1. Tingkat perilaku membolos siswa sebelum mendapatkan layanan konseling kelompok 

(pre test). 

2. Tingkat perilaku membolos siswa sesudah mendapatkan layanan konseling kelompok 

(post test). 

Adapun rumus yang digunakan yaitu: 

% = 
𝑛

𝑁
x 100 

Keterangan : 

% : Presentase yang dicari 

n : Jumlah skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor yang diharapkan 

 


