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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode 

penelitian. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data numerik (angka) yang di olah dengan metode 

statistika. Menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar 

variabel yang diteliti (Azwar, 2012, h.5). 

 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel Tergantung : Motivasi Berprestasi Pada Siswa 

 Variabel Bebas   : Dukungan Orang Tua 

 

C. Definisi Operasional 

1. Motivasi Berprestasi 
Motivasi berprestasi pada siswa adalah usaha yang 

menggerakkan siswa untuk mengatasi segala tantangan dalam 

upaya mencapai tujuan dan standart prestasi setinggi mungkin di 

sekolah. Motivasi berprestasi akan diukur dengan menggunakan 

skala motivasi berprestasi yang berpedoman pada ciri-ciri yaitu 

menyenangi pekerjaan yang menantang namun tidak berada di 

atas taraf kemampuannya, mencari umpan balik, mempunyai 
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tanggung jawab, berusaha mencari cara baru dan kreatif, berani 

mengambil resiko. Tinggi rendahnya skor skala motivasi 

berprestasi menunjukkan tinggi rendahnya motivasi berprestasi 

siswa. 

2. Dukungan Orang Tua 

Dukungan orang tua adalah kenyamanan yang dirasakan 

anak baik secara fisik maupun psikologis yang diterima dari orang 

tua, sehingga membuat anak merasa diperhatikan, dihargai dan 

dicintai. Variabel ini diungkap dengan skala dukungan orang tua 

yang disusun dengan merujuk pada jenis-jenis dukungan orang 

tua, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dan dukungan informatif. Tinggi rendahnya skor 

skala dukungan orang tua menunjukkan apa yang dirasakan oleh 

anak. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2012, h.77). Tujuan 

diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya 

anggota sampel yang diambil dari anggoa populasi dan 

membatasu berlakunya daerah generalisasi (Setyorini & 

Wibhowo, 2008, h.18). Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 

X dan XI. 
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Karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah remaja dengan karakteristik: 

a. Pelajar kelas X, XI SMA St.Bernardus Pekalongan 

b.Masih memiliki orang tua 

2. Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik 

sampling (Setyorini & Wibhowo, 2008, h.21). 

Di dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah metode cluster sampling. Teknik ini digunakan 

apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah, propinsi, 

kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Caranya ialah dengan 

memberi nomor pada setiap kelompok dan kemudian ditarik 

secara acak untuk dijadikan anggota sampelnya (Setyorini & 

Wibhowo, 2008, h.23). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala. Terdapat dua macam skala yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Skala Motivasi Berprestasi dan Skala Dukungan 

Orang Tua. Masing-masing terdiri dari dua item yaitu item favorable 

dan item unfavorable. Setiap pernyataan disediakan empat 

kemungkinan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 
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Pada pernyataan favorable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai nilai 4, Sesuai (S) mempunyai nilai 3, Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai nilai 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai nilai 

1. Sebaliknya, pada pernyataan unfavorable, jawaban Sangat Sesuai 

(SS) mempunyai nilai 1, Sesuai (S) mempunyai nilai 2, Tidak Sesuai 

(TS) mempunyai nilai 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai 

nilai 4.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala motivasi 

berprestasi dan dukungan sosial orang tua: 

1. Motivasi Berprestasi 

Penelitian ini menggunakan skala motivasi berprestasi 

berdasarkan ciri-cirinya, yang diungkapkan oleh McClelland 

(dalam Inayah, 2015, h.647) yaitu menyenangi pekerjaan yang 

menantang, mencari umpan balik, mempunyai tanggung jawab, 

berusaha mencari cara baru dan kreatif, berani mengambil resiko. 

Aspek di atas merupakan dasar untuk menyusun item-item 

pernyataan dalam skala motivasi berprestasi yang terdiri dari dua 

kategori, yaitu favourable dan unfavourable. 

Skala ini terdiri dari 30 item yang terdiri dari 15 item 

favourable dan 15 item unfavourable. Setiap pernyataan akan 

diberikan empat pilihan jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), sesuai 

(S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Berikut ini 

adalah blue-print skala motivasi berprestasi : 
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Tabel 1. Blue-Print Skala Motivasi Berpretasi 

Ciri motivasi 
berprestasi 

Jumlah Item Jumlah Favourable Unfavourable 
Menyenangi pekerjaan 

yang menantang 3 3 6 

Mencari umpan balik 3 3 6 

Mempunyai tanggung 
jawab 3 3 6 

Berusaha mencari cara 
baru dan kreatif 3 3 6 

Berani mengambil 
resiko 3 3 6 

Total 15 15 30 
 

2. Dukungan Orang Tua 

Skala dukungan dibuat berdasarkan jenis-jenis dukungan 

orang tua yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dan dukungan informatif. Item-item 

dalam skala ini berisi item favourable dan unfavourable. 

Skala ini terdiri dari 24 item yang terdiri dari 12 item 

favourable dan 12 item unfavourable. Setiap pernyataan akan 

diberikan empat pilihan jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), sesuai 

(S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Berikut ini 

adalah blue-print untuk skala dukungan orang tua: 
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Tabel 2. Blue-print Skala Dukungan Orang Tua 

Jenis dukungan 
sosial 

Jumlah Item Jumlah Favourable Unfavourable 
Dukungan 
emosional 3 3 6 

Dukungan 
instrumental 3 3 6 

Dukungan 
informatif 3 3 6 

Dukungan 
penghargaan 3 3 6 

Total 12 12 24 
 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah antara alat pengukur dengan tujuan 

pengukuran haruslah cocok/sesuai (Narbuko & Achmadi, 2003, 

h.147). Teknik korelasi yang digunakan dalam pengukuran 

validitas yaitu korelasi Product Moment dari Karl Pearson, untuk 

menghindari kelebihan bobot koefisien korelasi hasil penelitian 

masih perlu dikorelasikan dengan menggunakan teknik korelasi 

Part-Whole. Perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciencies (SPSS) for 

Windows Release 13.0.  

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah alat pengukur dengan yang diukur haruslah 

ada persesuaian, artinya alat pengukur haruslah terpercaya 

(Narbuko & Achmadi, 2003, h.147). Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan Alpha Cronbach yaitu dengan membelah 
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item-item sebanyak dua atau tiga bagian sehingga setiap belahan 

berisi item dengan jumlah yang sama banyak. Untuk 

mempermudah perhitungan, digunakan program Statistical 

Packages for Social Sciencies (SPSS) versi13.0. 

G. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis data 

dengan korelasi Product Moment dari Pearson. Alasan penggunaan 

Product Moment dari Pearson karena teknik ini dapat digunakan 

sebagai alat pengetesan hipotesis tentang hubungan antara dua 

variable yaitu variable dukungan orang tua dengan motivasi 

berprestasi pada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dukungan orang tua dengan motivasi berprestasi 

pada siswa. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program 

Statistical Packages for Social Sciencies (SPSS) versi13.0. 

 




