
 
 
 
 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

 

A. Metode Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitaif menegaskan analisisnya pada data-data 

yang bersifat numerikal (angka) yang dapat diolah dengan menggunakan 

metode statistika. Pada umumnya, pendekatan kuantitaif dilakukan untuk 

penelitian inferensial atau digunakan untuk pengujian hipotesis. Dengan 

metode kuantitatif nantinya akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel penelitian yang diteliti 

(Azwar, 2013, h. 5). 

 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 
 

Identifikasi variabel penelitian menjadi langkah awal sebelum metode 

pengumpulan data dan analisis data. Pengidentifikasian variabel penelitian 

membantu dalam menentukan alat pengumpulan data dan teknik analisis 

data yang akan digunakan. Variabel penelitian yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Variabel tergantung : Motivasi Berprestasi 

2. Variabel Bebas : Konsep Diri 
 
 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 

Definisi operasional merupakan suatu definisi tentang variabel 

penelitian yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik yang 
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dimiliki variabel penelitian tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2013, h. 
 

74). Variabel- variabel penelitian yang digunakan adalah : 
 

1. Motivasi Berprestasi 
 

Motivasi berprestasi adalah dorongan atau daya penggerak dari 

dalam diri individu yang mengarahkan individu berperilaku untuk 

mencapai keberhasilan dengan suatu ukuran standar keunggulan 

tertentu. 
 

Motivasi berprestasi diungkapkan dengan menggunakan alat ukur 

berupa skala yang disusun peneliti berdasarkan ciri-ciri motivasi 

berprestasi yaitu bertanggung jawab, mempertimbangkan risiko, 

memepertimbangkan umpan balik, dan kreatif-inovatif. Diukur 

menggunakan skala dengan skor 1-4 semakin tinggi skor yang didapat 

dari skala motivasi berprestasi maka semakin tinggi pula motivasi 

berprestasi yang ada pada diri subyek. Sebaliknya, jika semakin rendah 

skor yang didapat dari skala motivasi berprestasi maka semakin rendah 

pula motivasi berprestasi yang ada pada diri subyek. 
 

2. Konsep Diri 
 

Konsep diri adalah keseluruhan pemikiran, persepsi atau cara 

pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang dipercayai dan 

digunakan sebagai acuan oleh seseorang. 
 

Konsep diri diungkapkan dengan menggunakan alat ukur berupa 

skala yang disusun peneliti berdasarkan dimensi-dimensi konsep diri 

yaitu konsep diri identitas, konsep diri pelaku, konsep diri penilai, 

konsep diri fisik, konsep diri pribadi, konsep diri sosial, konsep diri 

moral etik, konsep diri keluarga, dan konsep diri akademik. Diukur 
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menggunakan skala dengan skor 1-4 semakin tinggi skor yang 

didapatkan dari skala konsep diri maka semakin tinggi pula konsep diri 

pada subyek. Sebaliknya, jika semakin rendah skor yang didapat dari 

skala konsep diri maka semakin rendah pula konsep diri pada subyek. 

 

 

D. Subjek Penelitian 
 

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel penelitian 

yang akan diteliti. Subjek penelitian, pada umumnya, adalah yang akan 

dikenai kesimpulan oleh hasil penelitian (Azwar, 2013, h. 34-35). 
 

Dalam sebuah penelitian populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu 

populasi, kelompok subjek haruslah memiliki karakteristik atau ciri-ciri 

bersama yang dapat membedakan dari kelompok-kelompok subjek yang 

lainnya (Azwar, 2013, h. 77). Populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII reguler SMP H. Isriati Semarang yang 

berjumlah 46 siswa, yang terdiri dari siswa kelas VIII B sebanyak 21 siswa 

dan kelas VIII C sebanyak 25 siswa. Pengambilan subyek penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik studi populasi dimana seluruh 

populasi digunakan sebagai subyek penelitian. Seluruh anggota populasi 

dapat digunakan subyek penelitian apabila jumlah anggota populasi sedikit 

sehingga tidak perlu melakukan penarikan sampel atau teknik sampling 

tertentu (Dhohiri,Wartono dan Wiraatmadja, 2007, h. 96) . 
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E. Metode Pengumpulan Data 
 

Dalam penelitian ini menggunakan skala sebagai alat pengumpul data. 

Skala yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

sebanyak dua skala yaitu skala motivasi berprestasi dan skala konsep diri. 
 

1. Skala Motivasi Berprestasi 
 

Skala ini digunakan untuk mengukur motivasi berprestasi siswa 

yang disusun sesuai dengan ciri-ciri motivasi berprestasi menurut 

McClelland (Hawadi, 2001, h. 43-44) yaitu : 
 

a. Bertanggung jawab. 
 

b. Mempertimbangkan resiko. 
 

c. Mempertimbangkan umpan balik. 
 

d. Kreatif-inovatif. 
 

Skala direncanakan terdiri dari 32 item dengan bentuk favorable 

dan unfavorable. Penilaian pada item favorable subyek akan 

memperoleh skor empat (4) untuk jawaban Sangat Sesuai; skor tiga (3) 

untuk jawaban Sesuai; skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai; skor 

satu (1) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai. Penilaian pada item 

unfavorable subyek akan memperolah skor empat (4) untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai; skor tiga (3) untuk jawaban Tidak Sesuai; skor 

dua (2) untuk jawaban Seuai; skor satu (1) untuk jawaban Sangat 

Sesuai. Blue print skala motivasi berprestasi dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 
 

Blue Print : Motivasi Beprestasi   

 Ciri-ciri motivasi 
Pernyataan 

 
 

berprestasi 
 

   
Jumlah     

     

  Favorable Unfavorable  
     

 Bertanggung jawab. 4 4 8 

 Mempertimbangkan 4 4 8 

 resiko.    

 Mempertimbangkan 4 4 8 

 umpan balik.    

 Kreatif-inovatif 4 4 8 
     

 Jumlah 16 16 32 
     

 

 

2. Skala Konsep Diri 
 

Skala ini digunakan untuk mengukur konsep diri yang disusun 

sesuai dengan dimensi-dimensi konsep diri menurut Fitts (1971, h. 14-

20) yaitu : 
 

a. Konsep diri identitas 
 

b. Konsep diri pelaku 
 

c. Konsep diri penilai 
 

d. Konsep diri fisik 
 

e. Konsep diri pribadi 
 

f. Konsep diri sosial 
 

g. Konsep diri moral etik 
 

h. Konsep diri keluarga 
 

i. Konsep diri akademik ini ditambahkan dalam edisi kedua Tennesse 

Self Concept Scale milik Fitts (Muhith, 2015, h. 75). 
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Skala direncanakan terdiri dari 36 item bentuk favorable. Penilaian 

pada item favorable subyek akan memperoleh skor empat (4) untuk 

jawaban Sangat Sesuai; skor tiga (3) untuk jawaban Sesuai; skor dua 
 

(2) untuk jawaban Tidak Sesuai; skor satu (1) untuk jawaban Sangat 

Tidak Sesuai. Blue print skala konsep diri dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2 
 

Blue Print : Konsep diri  
 

 

 Dimensi-dimensi Jumlah 

 Konsep Diri  

   

 Konsep diri identitas 4 

 Konsep diri pelaku 4 

 Konsep diri penilai 4 

 Konsep diri fisik 4 

 Konsep diri pribadi 4 

 Konsep diri sosial 4 

 Konsep diri moral etik 4 

 Konsep diri keluarga 4 

 Konsep diri akademik 4 
   

 Jumlah 36 
   

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
 

Dalam setiap penelitian yang dilakukan selalu diharapkan untuk dapat 

memperoleh hasil yang benar-benar obyektif, artinya hasil yang didapatkan 

merupakan hasil yang sebenarnya dari permasalahan yang diteliti. Oleh 
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karena itu didalam setiap penelitian diperlukan suatu alat yaitu uji validitas 

dan reliabilitas alat ukur. 
 

1. Validitas 
 

Validitas adalah ukuran yang sesungguhnya mengukur apa yang 

akan diukur. Dapat juga dikatakan jika semakin tinggi validitas alat 

ukur tes, maka tes tersebut semakin mengenai sasarannya, atau 

menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas merujuk 

kepada ketepatan tes dalam pengukurannya. Suatu tes yang dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut 

memberikan hasil ukur sesuai dengan tujuan tes tersebut (Agustiani, 

2006, h. 168). 
 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan tenik korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson. Angka korelasi yang di dapatkan 

akan dikoreksi untuk menghindari adanya over estimate atau kelebihan 

bobot. Teknik yang digunakan untuk mengoreksi adalah teknik korelasi 

part whole. 
 

2. Reliabilitas 
 

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan terhadap suatu hasil 

pengukuran. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas yang tinggi, 

adalah pengukuran yang dapat memberikan hasil ukur yang terpercaya 

(reliable). Reliabilitas merupakan salah satu ciri yang utama instrumen 

pengukuran yang baik. Ide pokok dalam reliabilitas adalah sejauh mana 

suatu hasil pengukuran dapat dipercaya, atau sejauh mana skor hasil 

pengukuran dapat terbebas dari kesalahan dalam pengukuran 

(Agustiani, 2006, h. 166). Uji reliabilitas dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach yang dikembangkan 

oleh Cronbach. 

 

 

G.  Metode Analisis Data 
 

Analisis statistik yang digunakan untuk mengolah data dari penelitian 

ini juga melakukan pengujian pada hipotesis penelitian ini adalah teknik 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Penggunaan teknik Product 

Moment dikarenakan korelasi product moment menggambarkan hubungan 

antara dua gejala interval. Gejala interval adalah gejala yang menggunakan 

skala pengukuran yang berjarak sama (Hadi, 1990, h.273). Perhitungan 

analisis data dalam penelitian yang dilakukan ini dengan menggunakan 

bantuan program komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

versi 16. 


