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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 
Langkah awal yang dilakukan sebelum mengambil data 

adalah menentukan lokasi. Penelitian ini dilakukan di SMA 

St.Bernardus yang beralamat di Pekalongan. Sekolah ini sah atas ijin 

pemerintah pada 6 Februari 1970. Jumlah keseluruhan siswa SMA 

St.Bernardus Pelakongan adalah 281 anak dengan perincian kelas 10 

sebanyak 108 anak, kelas 11 sebanyak 95 anak dan kelas 12 

sebanyak 78 anak. Jumlah guru yang mengajar di SMA St.Bernardus 

sebanyak 25 orang, jumlah pegawai 12 orang. 

SMA St.Bernardus Pekalongan memiliki kondisi fisik yang 

cukup baik dengan dilengkapi sarana dan prasarana untuk 

menunjang proses belajar mengajar. Kegiatan ekstrakulikuler di 

SMA St.Bernardus Pekalongan antara lain bahasa mandarin, bahasa 

inggris, matematika, animasi, basket, tenis lapangan, bulutangkis, 

pramuka, koor, futsal, tari. Alat transportasi yang biasa digunakan 

siswa/i SMA St.Bernardus Pekalongan untuk menuju ke sekolah 

beragam, mulai dari angkutan umum, sepeda, sepeda motor. 

Adapun yang menjadi alasan-alasan peneliti untuk melakukan 

penelitian di SMA St.Bernardus Pekalongan karena: 

1. Banyak siswa memiliki motivasi yang rendah. 

2. Belum pernah dilakukan penelitian dengan topik ini sebelumnya. 
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3. Sekolah yang bersangkutan bersedia untuk menjadi tempat 

penelitian. 

B. Persiapan Penelitian 
Persiapan penelitian dimulai dengan penentuan kancah 

penelitian, penyusunan alat ukur, serta surat permohonan ijin kepada 

pihak terkait. 

1. Penyusunan Alat Ukur 
Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu menyusun alat 

ukur. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

yaitu skala motivasi berprestasi dan skala dukungan orang tua. 

a. Skala Motivasi Berprestasi 

Penyusunan skala motivasi berprestasi berdasarkan pada 

ciri-cirinya, yaitu menyenangi pekerjaan yang menantang, 

mencari umpan balik, mempunyai tanggung jawab, berusaha 

mencari cara baru dan kreatif, berani mengambil resiko. Skala 

ini terdiri dari 30 item berupa 15 pernyataan favorable dan 15 

pernyataan unfavorable. Sebaran item skala motivasi 

berprestasi dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 

Penyebaran Pernyataan Skala Motivasi Berprestasi 

Ciri-ciri motivasi berprestasi Jumlah Pertayaan Total Favorable Unfavorable 
Menyenangi pekerjaan yang 
menantang 

1,6,11 16,21,26 6 

Mencari umpan balik 2,7,12 17,22,27 6 
Mempunyai tanggung jawab 3,8,13 18,23,28 6 
Berusaha mencari cara baru 
dan kreatif 

4,9,14 19,24,29 6 

Berani mengambil resiko 5,10,15 20,25,30 6 
TOTAL 15 15 30 

 

b. Skala Dukungan Orang Tua 

Penyusunan skala dukungan orang tua berdasarkan jenis-jenis 

dukungan, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dukungan informatif. Skala ini terdiri dari 24 

item berupa 12 pernyataan favorable dan 12 pernyataan unfavorable. 

Sebaran item skala dukungan orang tua dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Penyebaran Pernyataan Skala Dukungan Orang Tua 

Jenis-jenis dukungan 
sosial 

Jumlah Pertayaan Total Favorable Unfavorable 
Dukungan emosional 1,5,9 13,17,21 6 
Dukungan penghargaan 2,6.10 14,18,22 6 
Dukungan instrumental 3,7,11 15,19,23 6 
Dukungan informatif 4,8,12 16,20,24 6 
TOTAL 12 12 24 
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2. Permohonan Perizinan Penelitian 
Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan ijin secara informal kepada pihak sekolah melalui 

kepala sekolah. Setelah mendapatkan ijin secara informal, 

peneliti mengajukan surat permohonan ijin secara formal kepada 

dekan Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata Semarang 

untuk diserahkan kepada pihak sekolah dengan nomer surat 

2642/B.7.3/FP/IV/2016. Setelah itu pihak sekolah memberikan 

wewenang kepada guru BK untuk membantu peneliti 

menyesuaikan jadwal melaksanakan penelitian di sekolah 

tersebut. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 
Pelaksanaan pengambilan data penelitian menggunakan 

sistem try out terpakai. Penelitian dilakukan pada tanggal 27 April 

2016 dan 29 April 2016 di SMA ST. Bernardus Pekalongan. Subjek 

yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 99 siswa yang terdiri 

dari kelas XI IPA sebanyak 29 orang, kelas XI IPS 1 sebanyak 22 

orang, X 2 sebanyak 22 orang, dan X 4 sebanyak 26 orang.  

Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan masuk pada jam 

pelajaran bimbingan konseling, peneliti ditemani guru BK selama 

pengisian skala berlangsung. Peneliti tiba di sekolah pukul 06.30 

untuk mempersiapkan diri. Tanggal 27 April 2016 pukul 08.45 dan 

pukul 11.15 peneliti masuk di kelas XI IPS 1 dan kelas X 2. Sebelum 

membagikan skala peneliti memperkenalkan diri kepada siswa 
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kemudian membagikan skala dan pulpen pada semua siswa yang 

duduk di tempat masing-masing, selanjutnya setelah semua siswa 

menerima skala peneliti mulai menjelaskan mengenai teknik 

pengisian skala. Setelah siswa memahami teknik pengisian skala 

maka siswa diminta untuk segera mengisi skala. Pengisian 

berlangsung kurang lebih 20 menit. Setelah siswa selesai mengisi 

peneliti meminta siswa untuk mengecek jawaban apakah sudah terisi 

semua, setelah itu peneliti mengambil kembali skala yang sudah diisi 

siswa dan peneliti berpamitan pada siswa. Ada beberapa anak yang 

ribut menanyakan jawaban yang hendak dipilih, peneliti segera 

mengingatkan anak tersebut untuk tidak mengganggu teman yang 

sedang mengisi dan meminta untuk mengerjakan sendiri.  

Tanggal 29 April 2016 pukul 07.00 dan pukul 08.30 peneliti 

masuk di kelas X 4 dan XI IPA. Proses yang berlangsung sama 

seperti tanggal 27 April 2016. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Data yang sudah didapat dari subjek kemudian ditabulasikan. 

Tabulasi kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk 

mendapatkan item-item yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengujian 

validitas menggunakan Product Moment sedangkan untuk uji 

reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. 

a. Skala Motivasi Berprestasi 
Uji validitas dilakukan terhadap 30 item dan didapatkan hasil 

16 item valid dan 14 item gugur. Koefisien validitas skala ini 

berkisar antara 0,364-0,645. Hasil validitas yang lengkap dapat 
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dilihat pada lampiran C-1. Rincian item yang valid dan gugur 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Item Gugur Motivasi Berprestasi 

Komponen Indikator Jumlah Pertayaan Total Favorable Unfavorable 
Menyenangi pekerjaan yang 
menantang 

1,(6),(11) (16),(21),(26) 1 

Mencari umpan balik (2),(7),12 17,22,27 4 
Mempunyai tanggung jawab 3,8,13 18,23,28 6 
Berusaha mencari cara baru 
dan kreatif 

4,(9),(14) (19),24,(29) 2 

Berani mengambil resiko (5),(10),(15) 20,25,30 3 
TOTAL 6 10 16 

Keterangan: yang di dalam kurung adalah item yang gugur 

Hasil dari uji reliabilitas adalah sebesar 0,862. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa item-item yang digunakan dalam skala ini 

reliabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian. 

b. Skala Dukungan Orang Tua 
Uji validitas dilakukan terhadap 24 item dan didapatkan hasil 

17 item dan 7 item gugur. Koefisien validitas skala ini berkisar 

antara 0,309-0,628. Hasil validitas yang lengkap dapat dilihat 

pada lampiran C-2. Rincian item yang valid dan gugur adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Item Gugur Dukungan Orang 

Tua 

Komponen Indikator Jumlah Pertayaan Total Favorable Unfavorable 
Dukungan emosional 1,5,(9) 13,17,(21) 4 
Dukungan penghargaan 2,6.10 (14),18,22 5 
Dukungan instrumental 3,7,(11) (15),(19),23 3 
Dukungan informatif 4,8,12 (16),20,24 5 
TOTAL 10 7 17 

Keterangan: yang di dalam kurung adalah item yang gugur 

 Hasil dari uji reliabilitas adalah sebesar 0,857. Hal ini 

menunjukkan bahwa item-item yang digunakan dalam skala ini 

reliabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian. 




