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III. METODOLOGI PENELITIAN

A.Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Lampung yaitu di Fakultas Keguruan

Dan Ilmu Pendidikan tahun ajaran 2009/2010.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam

menggumpulkan data penelitiannya dalam (Suharsimi Arikunto, 2006 : 160)

penelitian korelasional adalah salah satu penelitian yang melibatkan tindakan

pengumpulan data untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara

dua variabel atau lebih. Sukardi (2003:166)

Penelitian korelasi dilakukan ketika ingin mengetahui tentang kuat atau

lemahnya hubungan variabel yang terkait dalam suatu obyek atau subyek yang

diteliti.
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C. Populasi Penelitian dan Metode penentuan sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006 :

130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2006,

yaitu seluruh mahasiswa angkatan 2006 FKIP Unila yang berjumlah 461.

2. Metode penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan unit sampel (responden) yang

dipilih didasarkan pada faktor kesenjangan, dengan pertimbangan bahwa unit

sampel yang dipilih tersebut dapat mewakili gambaran populasinya.

Sehingga, digunakan tekhnik stratifield propotional random sampling.

Dengan pengertian teknik pengambilan sampel ini dilakukan untuk

menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau sampel wilayah.

Ada kalanya banyaknya subjek yang terdapat pada setiap strata tidak sama.

Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif, pengambilan

subjek dari setiap strata atau wilayah ditentukan seimbang atau sebanding

dengan banyaknya subjek masing-masing strata atau wilayah.

Dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori dari seluruh populasi

mahasiswa FKIP angkatan 2006 yaitu kategori I yang memiliki IPK rendah

75 orang, kategori II yang memiliki IPK sedang 355 orang, kategori III  yang

memiliki IPK tinggi 31 orang. Maka ditarik sampel dengan menggunakan

perbandingan kategori I sebanyak 8, mahasiswa kategori II sebanyak 35 dan



36

mahasiswa kategori III sebanyak 3. sehingga mendapatkan sampel disetiap

strata (8:35:3) semua berjumlah 46.

D. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam

suatu penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2006 :91) variabel penelitian

adalah suatu objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian dalam suatu

penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian ini terdapat 2 variabel

(variabel bebas dan variabel terikat ). Variabel yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah

1.. Variabel bebas : motivasi berprestasi

2. Variabel terikat : Prestasi Akademik

E. Definisi Operasional Variabel

1. Motivasi Berprestasi mahasiswa

Definisi operasional motivasi berprestasi dalam penelitian ini adalah

kebutuhan atau dorongan mahasiswa FKIP Unila untuk mempersiapkan

dirinya dalam mencapai tujuan tertentu yang memuaskan (berprestasi)

Kebutuhan berprestasi (need for achievement) dan kondisi diri (a

complex state) dan kesiapsediaan mahasiswa dalam belajar (a prepatory

set) dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal.

Indikator-indikator motivasi berprestasi adalah :
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1. Menyelesaikan sesuatu untuk hasil yang terbaik

2. Berprestasi lebih dari orang lain

3. Meraih kepuasan jika meraih kesuksesan

4. Kegagalan menjadikan lebih baik lagi

5. Ulet dan tetap tekun dalam menghadapi kesulitan belajar

6. Memiliki arah,sikap dan tujuan dalam berprestasi belajar

2. Prestasi Akademik

Prestasi akademik adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang

dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil

kegiatan belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan berupa

indeks prestasi komulatif . Pada penelitian ini menggunakan IPK pada

semester 8.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Angket

Angket merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan

suatu daftar berisikan serangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal

kepada responden, untuk kemudian diisi oleh responden tanpa bantuan

peneliti. Angket itu sendiri dapat digunakan untuk mengungkapkan

berbagai data pribadi dan lingkungan seperti identitas, pengalaman,

kegiatan, keadaan lingkungan dan sebagainya. adalah angket

berstruktur dengan tiga alternatif jawaban a, b, dan c yang kemudian
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diberikan skor 1,2,dan 3. Berdasarkan kalimat jawaban yang paling

positif sampai paling negatif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis

berupa arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, dan

lain-lain. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

legger, agenda, dan sebagainya.teknik ini digunakan untuk mendapatkan

data variabel terikat prestasi akademik mahasiswa (Y) dengan melihat

nilai IPK terakhir mahasiswa semester 8.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Arikunto (2006:156) mengungkapkan “Syarat instrumen yang baik harus

memenuhi dua persyaratan penting, yaitu valid dan reliabel”

Sugiyono (2008:121) mengatakan bahwa:

“Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliabel berarti
instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang
sama dan akan menghasilkan data yang sama”

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Instrumen yang valid berarti

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak kita

diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang apabila digunakan
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beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama dan akan menghasilkan

data yang sama.

1. Uji Validitas Instrumen.

“Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur Sugiyono (2008:121).

Validitas yang digunakan adalah konstrak. validitas konstrak adalah

dimana setiap aspek yang akan diungkap ditetapkan terlebih dahulu

definisinya sebagai pengukur apakah materi setiap item benar-benar

tercukupi didalamnya dengan menggunakan pendapat dari ahli

(Koestoro dan Basrowi , 2006:235).

Dalam hal ini dosen pembimbing skripsi sebagai penilai professional

diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun.maka

didapat konstruksi dari motivasi berprestasi yaitu Kebutuhan

berprestasi (need for achievement) dan kondisi diri (a complex state)

dan kesiapsediaan mahasiswa dalam belajar (a prepatory set) .

instrument yang dimaksud adalah angket yang disusun berdasarkan

konstruksi teoritisnya. Uji coba validitas melihat indikator variabel

yang kemudian dikontruksikan menjadi item-item pertanyaan. Uji

validitas item butir soal yang digunakan adalah Pearson Product

Moment adapun langkahnya-langkahnya:

a) Menghitung harga korelasi pernyataan dengan rumus Product

Moment sebagai berikut :
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keterangan :

Keterangan :
rhitung = koefisien korelasi

n = jumlah responden
x = jumlah skor item
 y = jumlah skor total (seluruh item)

b) Membuat keputusan dengan membandingkan r hitung dengan r

tabel. Jika    r hitung > r tabel berarti pernyataan valid, tetapi jika r

hitung < r tabel berarti pernyataan tidak valid (Riduwan, 2005:98)

Berdasarkan hasil uji coba validitas instrumen penelitian yang telah

dilakukan sebanyak dua kali dengan melibatkan 20 orang mahasiswa

diluar sampel penelitian, uji coba pertama kali sebanyak 40 item yang

ada didapatlah 16 item yang valid. uji coba kedua kali sebanyak 20

item yang ada didapatlah 10 item yang valid Item dari kedua uji coba

yang tidak valid berjumlah 34 item akan dihilangkan karena sudah

terdapat item yang mewakili untuk mengungkap motivasi berprestasi

Adapun r tabel yang digunakan sebagai batas validitas dari instrument

sebesar 0,4444. Sesuai ketentuan jika r hitung > r tabel maka item

dinyatakan valid. Data dapat dilihat dilampiran 3.

2.Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2006 :178) reliabilitas adalah “suatu instrumen yang

cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu

sudah baik.” Untuk mengukur reliabilitas instrumen dalam penelitian ini
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menggunakan rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan untuk mencari

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 Arikunto(2006: 196).

Maka peneliti menggunakan rumus Alpha mengingat instrument yang

digunakan skornya bukan 1 dan 0. Adapun rumus Alpha tersebut adalah

sebagai berikut:
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Keterangan:

= Reliabilitas instrumen
k = Banyaknya butir pertanyaan
ΣSt

2 = Jumlah varian butir
St

2 = Varian total

Kriteria reliabilitas menurut Basrowi & Koestoro (2006:244)

0,8 - 1,00 : sangat tinggi
0,6 - 0,79 : tinggi
0,4 - 0,59 : cukup tinggi
0,2 - 0,39 : rendah
< 0,2 : sangat rendah

Dalam penelitin ini angket yang digunakan peneliti sebagai instrumen telah

diuji reliabilitasnya, hasilnya adalah angket tersebut reliabel dengan

reliabilitas sebesar 0,79 yang artinya reliabilitas tinggi.

H. Teknik Analisis Data

1. Pengelompokkan Data

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam data kelompok. Untuk

mempermudah dalam mengetahui kategori tinggi, sedang, dan rendah. Untuk
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mengkategorikannya, terlebih dahulu ditentukan besar intervalnya dengan

ketentuan rumus interval

I =
K

NRNT 

Keterangan:

NT : Nilai tertinggi
NR : Nilai terendah
K : Kategori

(Sutrisno Hadi, 1986)

Sedangkan untuk mempermudah dalam mengetahui prestasi akademik

mahasiswa berdasarkan criteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan

akademik, kriterianya terdapat ditabel 6.

Tabel 4. Kategori Pengelompokan Data Prestasi Akademik

IndeksPrestasi

Kumulatif  (IPK)

Predikat kategori

2,00-2,75
2,76-3,50
3,51-4,00

Memuaskan
Sangat Memuaskan
a. Dengan Pujian, jika masa studi:

maksimum 5 tahun untuk Program
Sarjana

b. Sangat memuaskan, jika masa studi tidak
memenuhi persyaratan poin a.

Rendah

Sedang

Tinggi

Sumber : Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2005

I. Uji Hipotesis

Adapun untuk pengujian hipotesis menggunakan rumus sebagai berikut:

Koefisien Kontingensi

Untuk mengetahui dan membuktikan hipotesis, maka langkah

selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Rancangan dari uji
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r

1j

r

1i

hipotesis tersebut dengan menggunakan  pengujian hipotesis yaitu

dengan menentukan Koefisien Kontingensi. Langkah-langkah pengujian

ini adalah sebagai berikut :

a. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat

b. Menghitung nilai Chi Kuadrat (2) dengan cara  berikut :

 Menyusun tabel frekuensi pengamatan

 Menyusun tabel frekuensi harapan dengan rumus :

N

ojnion

ijE







 


Keterangan:

Eij =  Frekuensi harapan baris ke I dan kolom ke-j

nio =  Jumlah pada baris ke I

noj =  Banyaknya kolom ke j

N =  Banyaknya data(dari jumlah dua variabel)

 menyusun tabel kontingensi

 menghitung nilai Chi Kuadrat (2), dengan rumus :

ijE

ijEtjOr

1j

r

1i

2 















Keterangan :

2 =  Chi kuadrat

=  Jumlah seluruh sel menurut kolom dan baris

Oij =  Banyaknya data hasil pengamatan baris ke I dan

kolom ke j

Eij =  Banyaknya data harapan (data teoritis) baris ke I
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dan ke j

c. Uji Signifikansi hipotesis, dengan kriteria :

Tolak Ho jika 2
hitung  2

tabel

Terima Ho jika 2
hitung  2

tabel

d. Selanjutnya, sering ingin diketahui derajat hubungan antara

variabel yang satu dengan variabel lainya. Dengan menggunakan

koefisien kontingensi Menghitung koefisien Kontingensi  (C):

n2

2
C





Keterangan :

C =  Nilai kontingensi

2 = Harga chi kuadrat yang diperoleh

n =  Jumlah dari kedua frekuensi

e. Agar harga C yang diperoleh dapat dipakai untuk menilai derajat

asosiasi antar variabel, maka harga C ini perlu dibandingkan dengan

koefisien kontingensi maksimum yang bisa terjadi. koefisien

Kontingensi Maksimum ( Cmak ) dengan rumus :

m

m 1
mak

C




Keterangan :

Cmak =  Nilai koefisiensi kontingensi maksimal

m =  Harga minimum dari baris dan kolom

f. Menghitung derajat keeratan koefisien kontingensi dengan rumus :
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n2

2
C



 :
m

1m
makC



g. Untuk mengetahui besarnya derajat hubungan antara variabel X

dengan variabel Y setelah derajat keeratan koefisiensi kontingensi

diperoleh, maka dikonsultasikan dengan perbandingan nilai C.

Kriteria keeratan hubungan dengan menggunakan koefisien

kontingensi yaitu sebagai berikut:

1) 0,00 – 0,19 = hubungan sangat lemah

2) 0,20 – 0,39 = hubungan lemah

3) 0,40 – 0,59 = hubungan cukup kuat

4) 0,60 – 0,79 = hubungan kuat

5) 0,80 – 1,00 = hubungan sangat kuat

h. Membuat kesimpulan.

(Sudjana, 2005:280)
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