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BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan

data dengan tujuan tertentu. Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran

yang diungkapkan benar-benar dibentengi dengan bukti ilmiah yang kuat. Dengan

metode yang tepat akan meningkatkan objektivitas hasil penelitian, karena

merupakan penemuan kebenaran yang memiliki tingkat ketepatan (validitas) dan

tingkat kepercayaan (reliabilitas) yang tinggi. Mengenai beberapa macam batasan

penelitian, berikut diberikan beberapa contoh tentang batasan penelitian.

Menurut Sukardi (2004:3) penelitian dapat pula diartikan sebagai cara

pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban

permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery atau invention.

A. Tempat  dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri I Pringsewu tahun pelajaran

2010/2011.

B. Metodologi Penelitian

Salah satu komponen penelitian yang mempunyai arti penting dalam kaitannya

dengan proses studi secara komprehensif adalah komponen metodologi.

Peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode yang akan digunakan dalam
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melaksanakan penelitiannya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan

prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan.

Dalam sebuah penelitian desain penelitian harus sesuai dengan metode

penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian

harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.

Sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (1999):

“Metode eksperimen adalah suatu metode yang dijalankan dengan
menggunakan suatu perlakuan (treatment) tertentu pada sekelompok
orang atau kelompok, kemudian hasil perlakuan tersebut dievaluasi.”

Definisi di atas menyatakan, metode eksperimen merupakan suatu perlakuan

yang dilakukan pada sekelompok orang atau kelompok secara disengaja dan

tidak disengaja dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan

terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri yang kemudian

hasil perlakuan tersebut dievaluasi.

Berdasarkan definisi diatas maka desain atau rancangan yang digunakan

dalam penelitian eksperimen ini adalah metode eksperimen dengan

menggunakan desain “one group pretest-posttest”. Desain ini melibatkan satu

kelompok yang diberi prestest (T1) lalu diberi suatu perlakuan (X) dan

selanjutnya diberi posttest (T2). Perlakuan yang dimaksud adalah layanan

bimbingan kelompok. Keberhasilan treatment ditentukan dengan

membandingkan nilai pretest dan post test.
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Desain ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 6. Desain eksperimen one group pretest-posttest

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X3 di SMA Negeri I Pringsewu

tahun pelajaran 2010/2011 yang memiliki motivasi belajar yang rendah.

Pertama dilakukan penyebaran skala motivasi kepada seluruh siswa kelas X3.

Setelah diadakan penyebaran skala, akan dipilih 8 siswa yang memiliki

motivasi belajar paling rendah kemudian akan diberikan perlakuan layanan

bimbingan kelompok.

Untuk mengetahui siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah dapat

diketahui berdasarkan hasil penyebaran skala motivasi belajar, skala tersebut

disebarkan kepada seluruh siswa kelas X3 yang berjumlah 40 siswa.

Berdasarkan hasil penyebaran skala tersebut, terdapat 8 siswa yang memiliki

motivasi belajar yang rendah.

Tabel 2. Data siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah.

No Nama Kelas
1 A. Fahmy X3
2 Fitri Yani X3
3 Joko Susanto X3
4 Kiki Eka Sanjaya X3
5 Kurnia Hanifa X3
6 Meldi Rangga Yase X3
7 Sulistiyo Hanafi X3
8 Siti Junariyah X3

T1 X T2
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian atau

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:96).

Penelitian ini mempunyai satu variabel atau variabel tunggal (bukan variabel

bebas atau variabel terikat). Variabel yang dimaksud pada penelitian ini adalah

motivasi belajar.

2. Definisi Variabel

Definisi operasional variabel merupakan uraian yang berisikan tentang

sejumlah indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasikan

variabel atau konsep yang digunakan. Definisi operasional dari motivasi

belajar adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam diri untuk melakukan

perubahan perilaku dalam belajar yang ditandai dengan tekun menghadapi

tugas, ulet menghadapi kesulitan belajar, mandiri dalam belajar, senang

mencari dan memecahkan soal, percaya pada hal yang diyakini, dan adanya

hasrat dan keinginan untuk berhasil.

Adapun yang menjadi dasar pembuatan indikator dalam penelitian ini yang

nantinya akan dipecah lagi menjadi deskriptor adalah ciri-ciri atau

karakteristik individu yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Adapun

ciri-ciri motivasi belajar, yaitu:

1. tekun menghadapi tugas

2. ulet menghadapi kesulitan belajar

3. mandiri dalam belajar
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4. senang mencari dan memecahkan soal

5. percaya pada hal yang diyakini, dan

6. adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data untuk

memperoleh data yang sejelas-jelasnya. Menurut Arikunto (2002:126), metode

pengumpulan data ialah “cara memperoleh data”. Peneliti akan menggunakan

beberapa metode atau cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan

angket sebagai teknik pokok dan wawancara, dokumentasi sebagai teknik

pelengkap dalam pengumpulan data.

1. Teknik Pokok (Skala Motivasi Belajar)

Teknik pokok pengumpulan data dalam penelitian ini adalah skala motivasi

belajar. Skala psikologi merupakan alat pengumpulan data yang dilaksanakan

secara tertulis yang diisi oleh responden atau subyek penelitian. Menurut

Azwar (2009:4):

“skala psikologi adalah stimulus yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang
tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan
mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun subjek yang diukur

memahami pertanyaan atau pernyataannya namun tidak mengetahui arah

jawaban yang dikehendaki oleh pertanyaan yang diajukan sehingga jawaban

yang diberikan akan tergantung pada interpretasi subjek terhadap pertanyaan
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tersebut dan jawabannya lebih bersifat proyektif, yaitu berupa proyeksi dari

perasaan atau kepribadiannya.

Menurut Azwar (2009:33), salah satu format respons yang sering digunakan

dalam skala psikologi adalah format lima pilihan yang merupakan jawaban

terhadap aitem yang berbentuk pernyataan. Peneliti dalam penelitian ini,

menggunakan lima alternatif jawaban yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu,

tidak setuju, sangat tidak setuju. Dengan memiliki masing-masing skor yang

berbeda, apabilah pertanyaan positif maka jawaban selalu (SL) skornya 5,

sering (SR) skornya 4, kadang-kadang (K) skornya 3, jarang (J) skornya 2, dan

tidak pernah (TP) skornya 1, sebaliknya apabilah pertanyaan negatif jawaban

tidak pernah (TP) skornya 5, jarang (J) skornya 4, kadang-kadang (K) skornya

3, sering (SR) skornya 2 dan selalu (SL) skornya 1.

Tabel 3. Kriteria bobot nilai  pada skala psikologi

No Pernyataan Selalu Sering
Kadang-
kadang Jarang

Tidak
Pernah

1.
Pernyataan
favorable

5 4 3 2 1

2.
Pernyataan
unfavorable

1 2 3 4 5

Setelah dilakukannya pengumpulan data menggunakan skala motivasi, yang berisi

pernyataan favorable (pernyataan yang mendukung/ memihak objek sikap) dan

unvaforable (pernyataan yang tidak mendukung objek sikap) selanjutnya melakukan

pembobotan nilai skala.
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Menurut Azwar (2009:33), adapun langkah-langkah untuk menguji pembobotan

skor item pada skala Likert adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jawaban subjek responden secara langsung atas 5 alternatif jawaban

yang sudah disediakan, dengan menghitung frekuensi (f) jawaban subjek untuk

masing-masing kategori

2. Menghitung proporsi (p) masing-masing respon dengan cara membagi frekuensi

di tiap respon dengan jumlah responden keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

p=
n

f

Keterangan :

p       = proporsi  f jumlah frekuensi tiap kategori

n       = jumlah responden keseluruhan
3. Menghitung proporsi kumulatif (pk) atau cumulative proporsi (CP) untuk

masing-masing kategori

4. Menghitung titik tengah proporsi kumulatif (pk – t ) atau menghitung mid poin

masing-masing CP, yaitu dengan rumus :

Mdp CP = CP + 0,5 (P)
Keterangan :
Mdp CP = Mid point CP 0,5 = angka tetap

5. Mencari nilai z dari tabel deviasi normal

6. Menentukan titik nol pada respon paling kiri atau paling rendah

7. Setelah bobot skala per item diketahui, maka akan didapatkan item skala yang

valid atau tidak serta tahap menentukan skor respon untuk setiap item

Diulang prosedur ini untuk setiap item

Setelah dilakukan uji coba instrument, hasil yang didapat dari 82 item

pernyataan percaya diri terdapat 22 item yang tidak valid yaitu nomor

2,3,7,15,16,18,20,21,23,28,33,38,39,40,48,61,62,65,66,68,69,70, Karena rtabel

lebih besar dari rhitung
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Tabel 4. Kisi-Kisi Skala Motivasi Belajar Siswa

Variabel Indikator Deskriptor Jml
Motivasi
Belajar

1. Tekun menghadapi
tugas dan kesulitan
belajar

2. Menunjukkan minat
terhadap berbagai
macam masalah
belajar

3. Lebih senang
bekerja mandiri

4. Cepat bosan dengan
tugas-tugas rutin

5. Tidak mudah
melepaskan hal yang
diyakini

1.1 Dapat belajar dalam
waktu yang lama

1.2 Tidak mudah putus
asa

2.1 Kesungguhan dalam
menyelesaikan suatu
masalah atau
tantangan belajar

2.2 Minat untuk
mengulangi materi
yang telah diajarkan

3.1 Percaya terhadap
kemampuan sendiri

4.1 Malas mengerjakan
tugas rumah

4.2 Rendahnya motivasi
untuk mengikuti
pelajaran tambahan
atau les

5.1 Sikap kritis untuk
bertanya terhadap
materi yang
disampaikan.

6

2

26

2

23

18

1

2

1. Teknik Pelengkap

Teknik pelengkap pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara

dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mengadakan tanya jawab dengan sumber data. Wawancara biasanya

terjadi tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan

penelitian. Wawancara digunakan jika ingin mengetahui hal-hal dari
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responden secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini wawancara digunakan

untuk mengumpulkan berbagai data siswa yang mengalami penurunan

motivasi belajar. Wawancara dilakukan peneliti dalam proses pelaksanaan

layanan konseling kelompok.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menyelidiki

barang barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam

penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data

siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar.

F. Uji Coba Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalitan atau kesahihan

suatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Suatu instrumen dikatakan valid apabila

mampu mengukur apa yang akan diukur. Validitas instrumen penelitian akan

diuji menggunakan construct validity, seperti yang dikemukakan oleh

Sugiyono (2008: 125-129) sebagai berikut.

“Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat para ahli,
dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang
akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu atau menggunakan kisi-kisi
instrumen yang terdapat dalam variabel yang diteliti, indikator sebagai
tolak dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah
dijabarkan dari indikator yang selanjutnya dikonsultasikan dengan para
ahli.”
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Para ahli diminta pertimbangannya untuk melakukan judgement terhadap

indikator dan deskriptor (konstruk) penelitian, apakah sudah tepat atau masih

perlu diperbaiki lagi. Peneliti telah melaksanakan uji validitas kontruksi dengan

tiga orang ahli.

Semua indikator dan deskriptor dinyatakan tepat dan sangat tepat. Dengan

demikian, deskriptor dan indikator dalam instrumen ini dapat digunakan untuk

menyusun pernyataan tentang motivasi belajar. Adapun data mengenai hasil uji

ahli yang peneliti laksanakan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 106.

Untuk mengetahui apakah item-item pada skala dapat memberikan kontribusi

terhadap variabel yang di teliti, maka dapat dilakukan dengan menggunakan

rumus korelasi product moment dari Pearson karena skor tersebut berskala

interval. Adapun rumus product moment dari Pearson, sebagai berikut:

  
     2222 
 






yyNxxN

yxxyN
rxy

Keterangan :
rxy = koefisien korelasi antara X dan Y

 X = jumlah skor butir, masing-masing item

Y = jumlah skor total

N = jumlah responden

 2X = jumlah kuadrat butir

 2Y = jumlah kuadrat total

Selanjutnya keputusan dengan membandingkan rhit dengan rtab . jika rhit > rtab

berarti pernyataan valid, tetapi jika rhit < rtab berarti pernyataan tersebut tidak

valid.
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2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas atau keterandalan instrumen sebagai alat ukur dimaksudkan untuk

mengetahui sejumlah kebenaran alat ukur tersebut sesuai atau cocok digunakan

sebagai alat ukur. Teknik yang uji digunakan adalah rumus alpha, karena skor

yang diberikan bukan 1 dan 0. Hal ini sesuai dengan Arikunto (2002:171)

bahwa “untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0

menggunakan rumus Alpha”. Adapun rumus Alpha adalah sebagai berikut :
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Keterangan :

11r = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal

2 b = jumlah varians butir

21
 = varians total

Kriteria reliabilitas menurut Basrowi & Koestoro (2006:244)

0,80 – 1,00 : sangat tinggi
0,60 – 0,79 : tinggi
0,40 – 0,59 : cukup tinggi
0,20 – 0,39 : rendah
< 0,2 : sangat rendah

Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat 22 item yang tidak valid dengan

reliabilitas rhitung < rtabel maka dapat dikatakan instrumen ini tidak reliabel. Dari

hasil yang diperoleh tersebut, jumlah 22 item yang tidak memiliki kontribusi

tersebut dihilangkan karena dianggap sudah terwakili oleh 48 item pernyataan

yang valid. Dari hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut

dikonsultasikan
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dengan nilai r tabel apabila r hitung ≥ r tabel diperoleh hasil r hitung ≥ r tabel

(0,866 > 0,361) dengan demikian reliabilitas instrument termasuk dalam

kategori sangat tinggi.

3. Uji Coba Instrumen

Sebelum melaksanakan penelitian, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti

yaitu melakukan uji persyaratan instrumen. Alat instrumen pengumpulan data

yang digunakan adalah berupa skala motivasi.

Dalam pelaksanaan uji coba instrumen pada tanggal 29 Maret – 5 April 2011,

peneliti melibatkan 30 orang responden yang berasal dari luar subjek

penelitian, yaitu pada siswa kelas XI di SMA Negeri I Pringsewu. Peneliti

melakukan uji coba ini dengan maksud untuk mengetahui kemudahan cara

penggunaan, tingkat pemahaman responden terhadap pernyataan yang

diajukan, komentar dan reaksi mereka, serta untuk mengetahui jika ada

pernyataan yang bersifat ambigu. Hasil uji coba dianalisis sehingga dapat

dilihat apakah cara yang diterapkan memuaskan, apakah perlu pernyataan

tambahan, atau perlu mengganti/merevisi kalimat jika pernyataan banyak

menimbulkan salah pengertian.

Bila semua informasi telah terkumpul dan alat instrumen telah diperbaiki

sesuai dengan masukan yang diperoleh dalam uji coba, maka alat instrumen

tersebut telah siap diperbanyak dan didistribusikan kepada responden yang

telah ditetapkan.
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Uji coba skala dilakukan sebelum skala dijadikan sebagai instrumen dalam

penelitian. Skala disebarkan kepada 30 orang siswa di luar subjek penelitian.

Setelah dilakukan uji coba instrumen, hasil yang didapat dari 70 item

pernyataan angket motivasi belajar terdapat 22 item yang tidak memiliki

kontribusi yang besar .

Rumus koefisien Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang

skornya bukan 1 dan 0, yakni soal-soal yang jawabannya bervariasi seperti

soal-soal uraian dan skornya merupakan rentangan antara beberapa nilai/yang

berbentuk skala seperti dari Likert.

Skala yang digunakan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini telah

diuji reliabilitasnya. Hasilnya ada 48 item yang memberikan kontribusi yang

besar dengan reliabilitas yang sangat tinggi, yakni 0,866 dengan rtabel 0,361.

Dengan demikian, skala/instrumen yang telah peneliti buat dapat digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan

hipotesis dan menarik tentang masalah yang diteliti. Penelitian eksperimen

bertujuan untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan yaitu mencobakan

sesuatu, lalu dicermati akibat dari perlakuan tersebut. Maka dari itu

pendekatan yang efektif adalah hanya dengan membandingkan nilai-nilai

antara pre-test dan post-test. Untuk mengetahui efektifitas treatment maka

digunakan rumus t-test sebagai berikut :
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dx

Md
t

Keterangan:
Md = mean dari deviasi (d) antara post test dan pre test
Xd = perbedaan deviasi dengan mean deviasi

 dX 2 = jumlah kuadrat deviasi

N = banyaknya subjek
df = atau db adalah N-1

Rumus ini digunakan untuk desain penelitian subyek tunggal dan tidak

menggunakan kelompok kontrol, yaitu pada saat subjek belum mendapatkan

perlakuan dan setelah subjek mendapatkan perlakuan. Hasil data inilah yang

kemudian dianalisis menggunakan rumus thit kemudian hasil yang diperoleh

dapat menunjukkan apakah perlakuan yang diberikan efektif atau tidak.


