
 
 
 
 

BAB IV 
 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
 
 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di SMP H. Isriati Semarang yang beralamat di Jl. 

Abdul Rahman Saleh No.285, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa 

Tengah. Awal mula SMP H. Isriati masih menempati di Jl. Pandanaran 

No.126 atau di kawasan simpang 5 Semarang, satu lokasi dengan TK & SD 

HJ. Isriati Semarang. Lalu Pada tahun 2000 SMP H. Isriati Semarang mulai 

berpindah di kawasan Islamic centre di Jl. Abdul Rahman Saleh No.285 

dan mulai beroperasi, dimulai dengan 2 kelas disetiap angkatannya lalu 

berkembang sampai sekarang terdapat 11 kelas dan pada tahun 2013 

mendapatkan “AKREDITASI A”. 
 

Jumlah kesuluruhan siswa SMP H. Isriati Semarang berjumlah 254 

siswa yang terdiri dari kelas VII: 4 kelas, kelas VIII: 3 kelas dan kelas IX: 4 

kelas. Selain itu juga ada Ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang 

BP/BK, ruang guru, ruang UKS, ruang OSIS, Lab. IPA, laboratorium 

komputer, laboraturium bahasa da multimedia, gedung perpustakaan 

berlantai 2, toilet/ kamar mandi siswa dan beberapa toilet/ kamar mandi 

yang menyatu, lapangan basket/ tennis, lapangan voley, lapangan upacara, 

dan masjid Islamic Centre. 
 

Visi dari SMP H. Isriati adalah cerdas, terampil, berdasarkan iman dan 

taqwa. Sedangkan Misi SMP H. Isriati Semarang adalah: 
 

a. Mempelajari dan mengkaji ilmu pengetahuan yang selalu didasari 

Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah serta taat kepada Rosul-Nya. 
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b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien. 
 

c. Meiaksanakan pembelajaran yang penuh keseimbangan antara aspek 

moral dan intelektual. 
 

d. Melaksanakan pembelajaran yang berbasis penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern. 
 

e. Mengembangkan sikap dan perilaku religiusitas di lingkungan dalam 

dan luar sekolah. 
 

f. Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, 

bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan 

mandiri. 
 

g. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. 
 

h. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. 
 

Penentuan kancah penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan 
 

yang ada sebagai berikut: 
 

a. Jumlah dan ciri-ciri subjek yang diteliti memenuhi syarat guna 

tercapainya tujuan dalam penelitian ini. 
 

b. Pada hasil wawancara ditemui adanya masalah dalam motivasi 

berprestasi siswa pada kelas VIII reguler. 
 

c. Di tempat penelitian khususnya di kelas VIII reguler belum pernah 

dilakukan penelitian dengan topik “ Motivasi Berprestasi Ditinjau Dari 

Konsep Diri”. 
 

d. Pihak sekolah bersedia dan mengijinkan peneliti untuk mengadakan 

penelitian di SMP H. Isriati Semarang. 
 

Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  maka  peneliti 
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memutuskan untuk mengadakan penelitian di SMP H. Isriati Semarang. 
 
 

 

B. Persiapan Penelitian 
 

Persiapan penelitian ini diawali dengan melakukan persiapan 

administrasi atau perijinan penelitian, penyusunan alat ukur (skala) dan uji 

preliminer alat ukur. 
 

1.  Permohonan Ijin Penelitian 
 

Sebelum pelaksanaan penelitian, terlebih dahulu penulis meminta 

informasi dan kesediaan dari SMP H. Isriati Semarang, selanjutnya 

sesuai prosedur peneliti mengajukan surat permohonan ijin peneliti dari 

Dekan Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata yang dikeluarkan 

pada tanggal 11 April 2017 dengan nomor surat 2874/B.7.3/FP/IV/2017 

yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMP H.Isriati Semarang. Surat 

ijin penelitian tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sekolah 

SMP H. Isriati Semarang. 
 

2.  Penyusunan Alat Ukur 
 

Alat ukur yang digunakan alam penelitian ini berupa skala yang 

terdiri dari skala morivasi berprestasi dan skala konsep diri. Uraian lebih 

lanjut dari kedua skala tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Skala Motivasi Berprestasi 
 

Skala motivasi berprestasi disusun berdasarkan ciri-ciri 

motivasi berprestasi, yaitu bertanggung jawab, mempertimbangkan 

resiko, mempertimbangkan umpan balik, dan kreatif-inovatif. Jumlah 

item skala motivasi berprestasi adalah 32 item, yang terdiri dari 16 

item favorable dan 16 item unfavorable. 
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Distribusi item skala motivasi berprestasi dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut ini: 
 

Tabel 3 
 

Distribusi Item Skala Motivasi Berprestasi   

Ciri-ciri motivasi 
 

berprestasi Jumlah Pernyataan 
Jumlah    

    

 Favorable Unfavorable  
    

Bertanggung jawab. 1,9,17,25 5,13,21,29 8 

Mempertimbangkan 2,10,18,26 6,14,22,30 8 

resiko.    

Mempertimbangkan 3,11,19,27 7,15,23,31 8 

umpan balik.    

Kreatif-inovatif 4,12,20,28 8,16,24,32 8 
    

Jumlah 16 16 32 
    

 

 

b. Konsep Diri 
 

Skala konsep diri disusun berdasarkan dimensi-dimensi konsep 

diri, yaitu diri identitas, diri pelaku, diri penilai, diri fisik, diri pribadi, 

diri sosial, diri moral etik, diri keluarga, dan diri akademik. Jumlah 

item skala konsep diri adalah 36 item yang terdiri dari 36 item 

favorable. Sebaran item skala konsep diri dapat dilihat pada tabel 4 

berikut ini: 
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Tabel 4  

Distribusi Item Skala Konsep Diri  
 

Dimensi-dimensi Jumlah Pernyataan  

Konsep Diri 
   

Jumlah 
 

Favorable 
 

   
     

     

Konsep diri identitas 1,4,7,10  4 

Konsep diri pelaku 3,6,9,12  4 

Konsep diri penilai 2,5,8,11  4 

Konsep diri fisik 13,16,19,22  4 

Konsep diri pribadi 15,18,21,24  4 

Konsep diri sosial 14,17,20,23  4 

Konsep diri moral etik 25,28,31,34  4 

Konsep diri keluarga 27,30,33,36  4 

Konsep diri akademik 26,29,32,35  4 
     

Jumlah Item 36  36 
      

 

 

3.  Pelaksanaan Uji Preliminer Alat Ukur 
 

Uji preliminer alat ukur atau uji bahasa dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan skala dengan susunan kalimat dan konten 

yang lebih sederhana dan dapat dimengerti oleh siswa kelas VIII 

sehingga dalam proses pengisian skala subjek dapat mengerti benar 

pernyataan-pernyataan yang ada. Uji preliminer dilakukan pada 

tanggal 14 dan 15 April 2017 terhadap 2 siswa kelas VIII, 1 siswa 

laki-laki dan 1 siswa perempuan. Dan didapatkan perubahan pada 

pernyataan skala motivasi berprestasi pada nomer item 

1,3,9,10,23,25,27, dan 30 sehingga dari 24 pernyataan terdapat 8 

pernyataan yang dirubah. 
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C. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas kedua alat ukur dilakukan 

melalui bantuan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) versi 16. Perhitungan validitas alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment oleh Pearson, sedangkan 

untuk uji reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha Cronbach. 
 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi Berprestasi 
 

Hasil uji validitas skala motivasi berprestasi yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukan bahwa dari 32 item pernyataan terdapat 4 item yang 

gugur (tidak valid) dan terdapat 28 yang valid. Koefisien korelasi untuk 

item yang valid antara 0,288-0,816. Untuk uji reliabilitas ditemukan 

Alpha Cronbach sebesar 0,926 yang berarti skala tersebut layak 

digunakan dalam penelitian. Rincian item yang valid dan gugur pada 

skala motivasi berprestasi dapat dilihat tabel 5, sedangkan hasil 

perhitungan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran C2. 
 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid Skala Motivasi Berprestasi  

Ciri-ciri motivasi 

Jumlah Pernyataan 

 

berprestasi Jumlah   
    

 Favorable Unfavorable Item 

   Valid 

Bertanggung jawab. 1,9,17,25 *5,13,*21,29 6 

Mempertimbangkan 2,10,18,26 6,14,22,30 8 
resiko.    

Memepertimbangkan 3,11,19,27 7,*15,23,31 7 

umpan balik.    

Kreatif-inovatif 4,12,20,28 *8,16,24,32 7 

    

Jumlah Item 16 12 28  

Keterangan: (*) item gugur 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas Konsep Diri 
 

Hasil uji validitas skala konsep diri yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukan bahwa dari 36 item pernyataan terdapat 2 item yang gugur 

(tidak valid) dan terdapat 34 yang valid. Koefisien korelasi untuk item 

yang valid antara 0,252-0,726. Untuk uji reliabilitas ditemukan Alpha 

Cronbach sebesar 0,937 yang berarti skala tersebut layak digunakan 

dalam penelitian. Rincian item yang valid dan gugur pada skala motivasi 

berprestasi dapat dilihat tabel 6, sedangkan hasil perhitungan uji validitas 

dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran C1. 
 

Tabel 6  

Sebaran Item Valid Skala Konsep Diri  

 Dimensi-dimensi Pernyataan  
 

Konsep Diri 
  

Jumlah   

Favorable     
     

 Konsep diri identitas 1,4,7,10 4 

 Konsep diri pelaku 3,6,9,12 4 

 Konsep diri penilai *2,5,8,11 3 

 Konsep diri fisik 13,16,19,22 4 

 Konsep diri pribadi 15,18,21,24 4 

 Konsep diri sosial 14,17,*20,23 3 

 Konsep diri moral etik 25,28,31,34 4 

 Konsep diri keluarga 27,30,33,36 4 

 Konsep diri akademik 26,29,32,35 4 
     

 Jumlah Item 34 34 
     

 Keterangan: (*) item gugur   
 

 

Setelah dilakukannya uji validitas dan reliabilitas selanjutnya data 

dijumlah lagi dan dilampirkan di lampiran D. 
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D. Pelaksanaan Penelitian 
 

Pengambilan subjek penelitian diakukan dengan menggunakan 

teknik studi populasi. Teknik studi populasi adalah dimana seluruh populasi 

digunakan sebagai subyek penelitian. Oleh karena itu, tidak perlu 

melakukan penarikan sampel atau teknik sampling tertentu. Peneliti 

mengambil subjek kelas VIII reguler SMP H. Isrtiati Seamarang. Penelitian 

dilakukan pada hari Selasa, 16 Mei 2017, jam 8:40 pagi. Peneliti meminta 

izin kepada guru BK kelas VIII untuk menyebarkan angket kepada siswa 

kelas VIII reguler. Sebelum menyebarkan angket peneliti mengenalkan diri 

lalu memberitahukan cara pengisian angket dan membagikan angket kepada 

masing-masing siswa. Penelitian dilakukan pada kelas VIII B dan VIII C 

dengan jumlah keseluruhan siswanya 46, yang hadir pada hari itu berjumlah 

46 siswa, sehingga semua angket dapat dibagikan. 
 

Peneliti melakukan skoring terhadap jawaban dari pernyataan angket 

dan membuat tabulasi skor setelah pengumpulan data yang dilakukan. Hasil 

tabulasi skor akan digunakan untuk melakukan uji alat ukur yang dapat 

dilihat pada lampiran B ( B1-1 & B1-2). Setelah dilakukan uji validitas dan 

diketahui item yang valid dan item yang gugur, maka skor item yang gugur 

disisihkan dari item yang valid, lalu item yang valid ditabulasi ulang. Hasil 

uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat dilampiran C (C1-C2). 


