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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah pengembangan model bimbingan kelompok berbasis islami yang 

dilaksanakan di SMA 2 Bae Kudus. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA 2 Bae Kudus, proses dalam menemukan 

subjek penelitian terdiri dari dua tahap, pertama pada studi pendahuluan, siswa kelas X 

adalah berjumlah 320, karena terlalu banyak untuk dijadikan informan, maka selanjutnya di 

ambil sampel dengan perhitungan taraf signifikansi 5 % maka jumlah sampelnya adalah 

167siswa. Pada tahap uji coba terbatas, subjek penelitian adalah 10 siswa kelompok kontrol 

dan 10 siswa kelompok eksperimen yang ditentukan secara purposive sampling atau sampel 

bertujuan. Menurut Arikunto (2002: 139) purposive sampling dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu. Kedua puluh siswa yang dipilih dalam uji coba terbatas ini adalah siswa 

yang mempunyai skor kecerdasan emosi sangat rendah. Pertimbangan menentukan jumlah 

ini adalah berdasarkan perspektif bimbingan kelompok bahwa jumlah anggota kelompok 

yang efektif adalah tidak melebihi 10 orang 

3.3 Desain Penelitian 

Sesuai dengan fokus, permasalahan, dan tujuan penelitian, metode penelitian ini 

menggunakan penelitian dan pengembangan (research and development). Penelitian 

pengembangan diarahkan sebagai “a process used to develop and validate aducational 

product (Borg and Gall, 2003: 271). Produk yang dimaksud adalah model bimbingan 
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kelompok berbasis islami untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah. 

Selanjutnya menurut (Borg and Gall, 2003: 271) langkah-langkah yang seharusnya 

ditempuh dalam penelitian pengembangan (research and development) meliputi: (1) studi 

pendahuluan, (2) perencanaan, (3) pengembangan model hipotetik, (4) penelaahan model 

hipotetik, (5) revisi, (6) uji coba terbatas, (7) revisi hasil uji coba, (8) uji coba lebih luas, (9) 

revisi model akhir, dan (10) diseminasi dan sosialisasi. Namun Model penelitian dan 

pengembangan Borg dan Gall ini penerapannya dalam pengembangan model layanan 

bimbingan kelompok berbasis islami untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang 

rendah kelas X SMA 2 Bae Kudus ini, tidak dilaksanakan sampai pada tahap diseminasi dan 

implementasi produk. Peneliti akan membatasi prosedur penelitian pengembangan sampai 

pada tahap keenam yaitu tahap uji coba terbatas. 

Penelitian ini menggunakan metode mixed methode design sequence karena pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif digunakan secara terpadu dan saling mendukung. Pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk mengkaji kecerdasan emosi, Sementara itu, pendekatan 

kualitatif digunakan untuk mengetahui rasional model bimbingan kelompok berbasis islami 

untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah. Pada tataran teknis dilakukan 

sebagai berikut: metode analisis deskriptif, metode partisipatif kolaboratif, dan metode quasi 

eksperimen. 

Metode analisis deskriptif dilaksanakan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, 

akurat, tentang fakta-fakta dan sifat-sifat yang terkait dengan substansi penelitian. Dalam hal 

ini dilakukan untuk menganalisis kecerdasan emosi siswa serta upaya yang dilakukan 

sekolah untuk meningkatkan siswa yang kecerdasan emosinya rendah. 
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Metode partisipatif kolaboratif dalam proses uji kelayakan model hipotetik bimbingan 

kelompok berbasis islami untuk meningkatkan siswa yang kecerdasan emosinya rendah. Uji 

kelayakan  model dilaksanakan dengan uji rasional dan uji kepraktisan, Uji rasional 

melibatkan dua orang pakar bimbingan konseling yaitu Bapak Dr. Sukiman, M.Pd dan 

Bapak Drs. H. Sucipto, M.Pd, Kons, sedangkan uji kepraktisan melibatkan dua guru 

pembimbing SMA 2 Bae Kudus. 

Metode Quasi-experimen designs dengan design Nonequivalent Control Group Design 

dilaksanakan dalam uji lapangan model hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang 

efektivitas model bimbingan kelompok berbasis islami untuk meningkatkan siswa yang 

kecerdasan emosinya rendah (Sugiyono 2010: 116). 

1. Prosedur Pengembangan Model 

Berdasarkan rancangan penelitian dan pengembangan model dari Borg and Gall, maka 

prosedur pengembangan model dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah  sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah II 

 

Merancang Model BKp 

Berbasis Islami  
 

 

Langkah III 

 

Uji Kelayakan (Rasional) Model 

Hipotetik 

Langkah IV 

 

Perbaikan Model Hipotetik  

(Teruji I) 
 

 

Langkah V 

 

Uji Lapangan (Empirik) 

Model Hipotetik 
 

 

Lankah I 

Telaah kondisi Objektif di lapangan 

Kajian Teori 

Kajian Hasil Penelitian 

Langkah VI 

 

Model “Akhir” Bimbingan 

Kelompok (Teruji II) 
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2. Instrumen Penelitian 

Untuk mengungkap data pada tahap studi pendahuluan, instrumen yang digunakan adalah 

wawancara observasi dan skala kecerdasan emosi. Pedoman wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang: (1) Upaya peningkatan kecerdasan emosi yang telah 

dilaksanakan konselor dan (2) Keefektifan proses pelaksanaan model bimbingan kelompok 

berbasis islami bagi peningkatan kecerdasan emosi rendah siswa kelas X SMA 2 Bae Kudus. 

Sedangkan observasi digunakan untuk mengobservasi gejala prilaku dan perubahan tingkat 

kecerdasan emosi siswa sebelum, selama dan sesudah treatment dilaksanakan, adapun skala 

psikologis yang digunakan adalah skala kecerdasan emosi siswa sehingga dapat melihat 

profil kecerdasan emosi rendah siswa Kelas X SMA 2 Bae Kudus.  

3.3 Jadwal Pelaksanaan 

Secara rinci rencana pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Pelaksanaan 

Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 5 6 

1 Melaksanakan observasi dan 

wawancara tentang pelaksanaan layanan 

Minggu I    

Gambar 3.1: Prosedur Pengembangan Model Bimbingan Kelompok Berbasis Islami 

Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosi Siswa yang Rendah 
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bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi untuk meningkatkan siswa 

yang kecerdasan emosinya rendah di 

SMA 2 Bae Kudus Kelas X  

2 Mengkaji Teori tentang layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi untuk meningkatkan siswa 

yang kecerdasan emosinya rendah 

Minggu 

II 

   

3 Mendesain produk yang akan 

dikembangkan 

Minggu 

III 

   

4 Merevisi rencana produk yang telah 

divalidasi oleh validator 

 Minggu 

II 

  

5 Melakukan uji coba produk pada siswa 

Kelas X SMA 2 Bae Kudus 

  Minggu 

II, III, 

IV 

Minggu 

I, II 

 

 


