
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Metodologi Penelitian 

Suatu researh khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik, padaumumnya 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaransuatu 

pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untukmengisi 

kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali 

lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika yang 

sudah ada masih atau diragukan kebenarannya, sehingga hasil 

daripenelitiantersebutmerupakan karya  ilmu pengetahuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. (Sutrisno Hadi, 2004a : 3) dalam penelitian ini hanya 

mencakup menemukan. 

Metode adalah pengetahuan berbagai macam cara kerja yang digunakandengan 

objek ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan metode penelitian dalamsuatu 

penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian serta 

dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku 

agardalam penelitian itu dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan 

peneliti(Sutrisno Hadi, 2004a: 4). 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan peneliti populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi 

atau studi sensus. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 108). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi semua siswa kelas VIII.1 

SMP Negeri 1 Sukadana yang berjumlah 33 siswa. Adapun peneliti mengambil 

populasi tersebut adalah karena mereka adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 

Sukadana dan mereka sama-sama mendapat mata pelajaran pendidikan jasmani 

di sekolahnya. 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut 

disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang akan diteliti. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 109). Teknik yang digunakan 

untuk menentukan sampel adalah total sampling yaitu dengan meneliti semua 

sampel yang ada pada populasi. 

 

C.  Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:94) mengatakan bahwa variabel adalah 

obyek penelitian. Sedangkan menurut Sudjana (2000:11) variabel adalah ciri-

ciri atau karaktereistik dari  individu, objek, peristiwa yang nilainya bisa 

berubah- ubah. Ciri-ciri tersebut memungkinkan untuk dilakukan pengukuran 
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baik secara kualitatif maupun kualitatif. 

Berdasarkan pada pengertian variabel diatas maka variabel dalam penelitian ini 

hanya ada satu variabel yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa,kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator sehingga memudahkan 

dalam pembuatan skala psikologi motivasi belajar 

 

D.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yang ingin menyelidiki fakto- faktor 

yang mempengaruhi motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran pendidikan 

jasmani, bisa karena terpengaruh motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Untuk itu motivasi mana yang berperan jauh dalam mempengaruhi siswa 

mengikuti pelajaran pendidikan jasmani. 

 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang penting dalam sebuah 

penelitian, karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. Untuk 

mengumpulkan data diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode skala psikologi. Skala psikologi adalah alat untuk mengukur aspek afektif. 

Jenis skala psikologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala motivasi 

belajar. 

Skala psikologi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari angket: 

1. Data yang diungkap oleh angket berupa faktual atau dianggap fakta dan 

kebenaran  yang  diketahui oleh subjek, sedangkan data yang 

diungkap oleh skala psikologi berupa konstrak atau konsep psikologis 



38 

 

yang menggambarkan aspek kepribadian individu. 

2. Pernyataan dalam angket berupa pertanyan langsung terarah kepada 

informasi mengenai data yang hendak diungkap. Data termaksud 

berupa fakta atau opini yang menyangkut diri  responden. Pada skala-

skala psikologi, pertanyaan sebagai stimulus tertuju pada indikator 

perilaku guna memancing jawaban yang merupakan refleksi dari 

keadaan diri subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden yang 

bersangkutan. 

3. Responden terhadap angket tahu persis apa yang ditanyakan dalam 

angket dan informasi apa yang dikehendaki oleh pertanyaan yang 

bersangkutan. Reponden terhadap skala psikologi, sekalipun memahami 

isi pertanyaannya, biasanya tak menyadari arah jawaban yang 

dikehendaki dan kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh 

pertanyaan tersebut. 

4. Jawaban terhadap angket tidak dapat diberi skor (dalam arti harga 

atau nilai) melainkan diberi angka coding sebagai identifikasi atau 

klasifikasi jawaban.respon terhadap skala psikologi diberi skor melewati 

proses penskalaan (scaling). 

5. Satu angket dapat mengungkap informasi banyak hal sedangkan satu 

skala psikologi hanya diperuntukkan guna mengungkap satu atribut 

tunggal (unidimensional). 

6. Reliabilitas hasil angket terletak pada terpenuhinya asumsi bahwa 

responden akan menjawab dengan jujur seperti adanya. Pada skala 

psikologi harus teruji reliabilitas secara psikometris dikarenakan 
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relevansi isi dan kontek kalimat yang digunakan sebagai stimulus 

pada skala psikologi lebih terbuka terhadap eror. 

7. Validitas angket lebih ditentukan oleh kejelasan tujuan dan lingkup 

informasi yang hendak diungkap sedangkan validitas skala psikologi 

lebih ditentukan oleh kejelasan konsep psikologis yang hendak diukur 

dan operasionalnya. 

 

Skala skor penilaian jenjangnya antara 0 sampai dengan 4 dan terdiri atas 5 

alternatif jawaban: sangat setuju, setuju, agak setuju, kurang setuju, tidak setuju. 

Jawaban respon positif terhadap aitem favorabel diberi bobot lebih tinggi 

daripada negatif. Skor bagi pilihan jawaban a = 4, b = 3, c = 2, d = 1, e = 0. 

Sebaliknya untuk jawaban respon negatif terhadap  aitem tak favorabel diberi 

bobot lebih tinggi daripada positif. Skor bagi pilihan jawaban a = 0, b = 1, c = 2, 

d = 3, e = 4. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Untuk mencari validitas item-item sebagai instrumen, maka dalam hal ini 

peneliti menggunakan teknik rank spearman, menurut Sudradjat SW 

(1985:210) bahwa validitas item dalam instrumen dicari dengan teknik rank 

spearman adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

r = korelasi rank spearman 

ΣXY = Jumlah XY 

X = Skor nomor item Y = Skor total (Sudradjat SW, 

1985:210). 

 

Suatu butir skala motivasi dinyatakan valid apabila memiliki harga 

rs > rs tabel pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan perhitungan 

validitas skala motivasi diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Skala Motivasi 

No. rs rs tabel Ket. No. rs rs tabel Ket. 

1 0.452 0.306 Valid 25 0.586 0.306 Valid 

2 0.476 0.306 Valid 26 0.692 0.306 Valid 

3 0.182 0.306 Tidak 27 0.434 0.306 Valid 

4 0.430 0.306 Valid 28 0.486 0.306 Valid 

5 0.465 0.306 Valid 29 0.428 0.306 Valid 

6 0.207 0.306 Tidak 30 0.567 0.306 Valid 

7 0.528 0.306 Valid 31 0.427 0.306 Valid 

8 0.317 0.306 Valid 32 0.761 0.306 Valid 

9 0.455 0.306 Valid 33 0.452 0.306 Valid 

10 0.456 0.306 Valid 34 0.478 0.306 Valid 

11 0.577 0.306 Valid 35 0.324 0.306 Valid 
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12 0.063 0.306 Tidak 36 0.079 0.306 Tidak 

13 0.669 0.306 Valid 37 0.713 0.306 Valid 

14 0.474 0.306 Valid 38 0.256 0.306 Tidak 

15 0.766 0.306 Valid 39 0.531 0.306 Valid 

16 0.482 0.306 Valid 40 0.291 0.306 Tidak 

17 0.328 0.306 Valid 41 0.521 0.306 Valid 

18 0.252 0.306 Tidak 42 0.466 0.306 Valid 

19 0.539 0.306 Valid 43 0.495 0.306 Valid 

20 0.601 0.306 Valid 44 0.539 0.306 Valid 

No. rs rs tabel Ket. No. rs rs tabel Ket. 

21 0.683 0.306 Valid 45 0.244 0.306 Tidak 

22 0.224 0.306 Tidak 46 0.101 0.306 Tidak 

23 0.542 0.306 Valid 47 0.571 0.306 Valid 

24 0.753 0.306 Valid  

 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas skala motivasi di atas menunjukkan 

bahwa dari 47 butir skala motivasi yang diuji cobakan terdapat 37 butir skala 

motivasi yang valid karena memiliki harga rs > rs tabel  = 0.306 untuk taraf 

signifikansi 5% dengan N = 30 dan  terdapat 10 butir skala motivasi yang tidak 

valid karena memiliki harga rs < rs  tabel = 0.306 untuk taraf signifikansi 5% 

dengan N = 30 Selanjutnya 37 butir soal skala motivasi yang valid tersebut 

penomorannya diurutkan kembali dan dapat digunakan untuk pengambalian 

data penelitian. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas. 

Reliabilitas adalah dapat dipercaya atau diandalkan (Arikunto 2002:154). Pada 

penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus 

Spearman-Brow, perolehan skor skala tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi siswa merupakan rentangan nilai yang berbentuk skala 

dari 0 sampai 4. 
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Adapun rumus Spearman-Brow yang digunakan adalah: 

 

Keterangan: 

 = reliabilitas instrumen 

r1/21/2 = rXY indek korelasi antara dua belahan instrumen 

(Suharsimi Arikunto, 2002:156).  

 

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika memiliki harga r11 > rs tabel  

pada taraf signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas skala motivasi diperoleh harga 

r11 = 0,846 > rs tabel = 0,306. Dengan demikian menunjukkan bahwa skala 

motivasi tersebut reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data 

penelitian. 

 

G.  Metode Analisa Data 

Untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti, maka analisis data  

merupakan suatu langkah yang penting dalam penelitian. Data yang sudah 

terkumpul akan tidak  berarti apa-apa bila tidak diolah, karena itu perlu adanya 

analisis data tersebut. 

Penggunaan analisis data dapat dilaksanakan dengan dua jenis analisa yaitu 

analisis statistik dan analisis non s tatistik. Dalam penelitian seorang dapat 

memakai salah satu analisis tersebut. Karena data yang terkumpul berupa 

angka- angka, maka penulis menggunakan  analisis statistik. Hal-hal ini sesuai 



43 

 

dengan pendapat Sutrisno Hadi (1990 : 22) yang menyatakan; cara-cara ilmiah 

yang dipersiapkan untuk mengumpulkan data dengan  menganalisis data 

penyelidikan yang terwujud angka-angka adalah teknik statistik. 

Dengan analisa statistik maka obyektivitas dari hasil penelitian akan lebih 

terjamin. Analisa statistik dapat memberikan efisiensi dan efektivitas kerja karena 

dapat membuat data agar lebih ringkas bentuknya. Metode analisa yang digunakan 

adalah analisa diskriptif dengan perhitungan rumus : 

 

 

 

 

Keterangan: 

DP = Deskriptif Persentase (%) 

n = Skor empirik (skor yang diperoleh). 

N = Skor ideal / jumlah total nilai responden. (Suharsimi 

Arikunto,1993:186). 

 

 


