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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Azwar (2013) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang menekankan analisis pada data numerikal dan diolah 

dengan metode statistika. Penelitian kuantitatif menekankan pendekatan 

ilmiah terhadap pengambilan data-data (Kuncoro, 2004). Pendapat 

tersebut diperkuat dengan pernyataan Alsa (2010) yang menyatakan 

bahwa pelaksanaan penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara 

sistematik, terkontrol, empirik dan kritis tentang hipotesis hubungan. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel yang di ukur dalam penelitian ini adalah 

 1. Variabel Tergantung : Motivasi Belajar Fisika pada  

       Siswa SMA 

 2. Variabel Bebas  : Kreativitas Guru dalam   

       Mengajar  
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Motivasi Belajar Fisika pada Siswa SMA 

Motivasi belajar fisika pada siswa SMA dalam penelitian ini 

menggunakan indikator dari Sardiman (2014) yaitu tekun menghadapi 

tugas, ulet dan tidak mudah putus asa, menerima pelajaran dengan baik, 

senang belajar mandiri, rajin dalam belajar dan penuh semangat, berani 

mempertahankan pendapat yang benar dan suka mengerjakan soal-soal 

latihan. Selanjutnya akan diukur menggunakan skala motivasi belajar. 

Semakin tinggi skor motivasi belajar maka semakin tinggi pula 

motivasi belajar fisika pada siswa dan sebaliknya semakin rendah skor 

maka semakin rendah pula motivasi nelajar fisika yang ada pada diri 

siswa. Skala penilaian motivasi belajar ini diberikan kepada siswa.  

 

2. Kreativitas Guru dalam Mengajar 

Kreativitas guru dalam mengajar pada penelitian ini 

menggunakan  ciri-ciri yang diungkapkan Asmani (dalam Ahmad, 

2014) yaitu membuat alat  bantu belajar, memanfaatkan lingkungan, 

mengelola kelas dan sumber belajar, merencanakan proses dan hasil 

akhir belajar. Selanjutnya akan diukur menggunakan skala kreativitas 

mengajar. Semakin tinggi skor kreativitas guru dalam mengajar maka 

semakin tinggi pula kreativitas guru dalam  mengajar dan sebaliknya 

semakin rendah skor kreativitas guru dalam mengajar maka semakin 
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rendah pula kreativitas mengajar yang dimiliki guru. Skala ini diberikan 

kepada siswa untuk menilai kreativitas guru dalam mengajar. 

  

D. Subjek Penelitian 

 Populasi adalah kumpulan dari seluruh pengukuran, objek 

atau individu yang sedang dikaji (Harinaldi, 2005). Menurut Supangat 

(2007) populasi merupakan sekumpulan obyek/subyek yang memiliki 

karakter dan kualitas tertentu, ditetapkan peneliti untuk dijadikan 

sebagai bahan penelitian. Sukardi (2008) menyatakan bahwa populasi 

adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau 

benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana 

menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. 

Karakteristik populasi dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi 

SMA N 1 Mertoyudan Magelang yang sedang duduk dikelas X tahun 

pelajaran 2016-2017. Alasan peneliti menggunakan subjek kelas X 

karena pada kelas tersebut siswa baru saja mengikuti mata pelajaran 

yang baru dan lebih spesifik pada jenjang SMA, perlu adanya adaptasi 

untuk menghadapi mata pelajaran baru dan guru yang baru. 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diambil 

dari populasi dengan menggunakan teknik cluster sampling. Teknik 

cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memilih 

individu, melainkan untuk cluster-cluster sebagai keseluruhan (Hadi, 
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2001). Pernyataan Hadi didukung oleh pendapat Azwar (2013) yang 

menyatakan bahwa cluster sampling adalah teknik pengambilan subjek 

bukan dengan cara randomisasi terhadap individu, namun terhadap 

kelompok. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

skala motivasi belajar fisika pada siswa dan skala kreativitas guru 

dalam mengajar. 

 

1. Skala Motivasi Belajar Fisika pada Siswa SMA  

Skala motivasi belajar fisika pada siswa SMA bertujuan untuk 

mengetahui tinggi rendahnya motivasi belajar fisika yang dimiliki 

siswa. Skala dalam penelitian ini terdiri dari indikator motivasi belajar 

yaitu : tekun menghadapi tugas, ulet dan tidak mudah putus asa, 

menerima pelajaran dengan baik untuk mencapai prestasi, senang 

belajar mandiri, rajin dan penuh semangat, berani mempertahankan 

pendapat yang benar dan suka mengerjakan soal-soal latihan. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh dalam skala, maka semakin 

tinggi motivasi belajar fidika yang dimiliki siswa. Sebaliknya, jika 

semakin rendah skor yang diperoleh dalam skala, maka semakin rendah 

juga motivasi belajar fisika yang dimiliki siswa. 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap 

model Likert. Skala sikap yang berisi pernyataan-pernyataan sikap, 

digunakan untuk mengungkap sikap setuju dan tidak setuju, pro dan 

kontra terhadap objek sosial. Pernyataan sikap dalam skala likert terdiri 

dari pernyataan favorable dan  unfavorabel (Azwar, 2013). 

Tabel 1 Blueprint Skala Motivasi Belajar Fisika pada Siswa SMA  

No. INDIKATOR 
JUMLAH 

ITEM JUMLAH 
F UF 

1. 
Tekun dalam menghadapi 
tugas 3 3 6 

2. 
Ulet dan tidak mudah 
putus asa 

3 3 6 

3. 
Menerima pelajaran 
dengan baik untuk 
mencapai prestasi 

3 3 6 

4. Senang belajar mandiri 3 3 6 

5. 
Rajin dalam belajar dan 
penuh semangat 

3 3 6 

6. 
Berani mempertahankan 
pendapat bila benar 3 3 6 

7. 
Suka mengerjakan soal-
soal latihan 

3 3 6 

 JUMLAH 21 21 42 
 

Setiap pernyataan disediakan 4 (empat) kemungkinan jawaban, 

yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Antara Setuju dan Tidak (N), 

Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).  
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Pada pernyataan favorable SS bernilai 4, S bernilai 3, TS 

bernilai 2 dan STS bernilai 1. Pada pernyataan unfavorable SS bernilai 

1, S bernilai 2, TS bernilai 3 dan STS bernilai 4. 

 

2. Skala Kreativitas Guru dalam Mengajar  

Skala kreativitas guru dalam mengajar bertujuan untuk 

mengetahui frekuensi kreativitas guru dalam mengajar. Skala dalam 

penelitian ini terdiri dari ciri-ciri kreativitas guru dalam mengajar  yaitu 

: mampu membuat alat bantu belajar, dapat memanfaatkan lingkungan 

dengan baik, mengelola kelas dan sumber belajar dan merencanakan 

proses dan hasil akhir belajar. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh dalam skala, maka semakin 

tinggi kreativitas guru dalam mengajar. Sebaliknya, jika semakin 

rendah skor yang diperoleh dalam skala, maka semakin rendah juga 

kreativitas guru dalam mengajar. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap 

model Likert. Skala sikap yang berisi pernyataan-pernyataan sikap, 

digunakan untuk mengungkap sikap setuju dan tidak setuju, pro dan 

kontra terhadap objek sosial. Pernyataan sikap dalam skala likert terdiri 

dari pernyataan favorable dan  unfavorable (Azwar, 2013). 
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Tabel 2 Blueprint Skala Kreativitas Guru dalam Mengajar  

No. CIRI-CIRI 
JUMLAH 

ITEM    JUMLAH 
F UF 

1. 
Membuat alat 
bantu belajar 

3 3 6 

2. 
Memanfaatkan 
lingkungan 

3 3 6 

3. 
Mengelola kelas 
dan sumber belajar 3 3 6 

4. 
Merencanakan 
proses dan hasil 
akhir belajar 

3 3 6 

 JUMLAH 12 12 24 
 

 Setiap pernyataan disediakan 4 (empat) kemungkinan 

jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Antara Setuju dan Tidak 

(N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).  

 Pada pernyataan favorable SS bernilai 4, S bernilai 3, TS 

bernilai 2 dan STS bernilai 1. Pada pernyataan unfavorable SS bernilai 1, 

S bernilai 2, TS bernilai 3 dan STS bernilai 4. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

 Azwar (2000) menyatakan bahwa validitas merupakan 

ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 
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Menurut Neuman dalam (Herdiansyah, 2011) validitas merupakan 

kesesuaian alat ukur terhadap sesuatu yang akan kita ukur. 

 Untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor item dengan 

skor total pada metode skala motivasi belajar fisika dan skala 

kreativitas guru dalam mengajar digunakan Teknik Korelasi Product 

Moment dari Carl Pearson (Yamin, Rachmach & Kurniawan, 2011). 

 

2. Reliabilitas 

Azwar (2000) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan 

keajegan, kestabilan dan konsistensi hasil suatu pengukuran. Menurut 

Neuman dalam (Herdiansyah, 2011) reliabilitas merupakan 

kekonsistenan, ketetapan dan keajegan suatu alat ukur. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Cronbach’s Alpha, karena mencari reliabilitas variabel yang 

skornya dalam bentuk skala 1-4 (Murniati, Purnamasari, Ayu, 

Aduensia, Sihombing & Warastuti). 

 

G. Metode Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis 

dan diolah menggunakan metode analisis statistik karena data yang 

didapat berupa angka-angka. 
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 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  menggunakan metode statistik korelasi Product Moment  Carl 

Pearson. Penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment 

karena untuk melihat hubungan antara kreativitas mengajar guru 

sebagai variabel bebas dan motivasi belajar siswa sebagai variabel 

tergantung. 

 


