
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan yang 

menekankan analisanya pada data–data numerical (angka) yang diolah 

dengan metode statistika (Azwar, 2013, h. 5). Pendekatan ini 

memandang bahwa kebenaran dapat ditemukan bila kita dapat 

menyingkirkan “campur tangan” manusia dalam penelitian, atau 

dengan perkataan lain bahwa peneliti harus mengambil jarak dengan 

obyek yang diteliti (Alsa, 2013, h. 12). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mengenai atribut atau sifat yang 

terdapat pada subjek penelitian yang bervariasi secara kuantitatif 

(Azwar, 2013, h. 59). 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel 

tergantung (dependent) dan satu variabel bebas (independent). 

Identifikasi variabel tersebut adalah : 

1. Variabel tergantung : Motivasi belajar siswa SMP N 5 Pati 

2. Variabel bebas : Persepsi terhadap mata pelajaran 

matematika 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri seseorang 

yang menimbulkan keinginan melakukan sesuatu dan yang akan 

menghasilkan sebuah proses perubahan tingkah laku dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Variabel Motivasi Belajar akan diukur menggunakan skala 

motivasi yaitu, energi, arah dan ketekunan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin tinggi pula motivasi yang akan 

dimiliki siswa. 

 
 

2. Persepsi terhadap Mata Pelajaran Matematika 

Persepsi pada mata pelajaran matematika adalah proses 

penerimaan rangsang pada mata pelajaran matematika yaitu ilmu 

tentang logika dan konsep – konsep yang berhubungan satu dengan 

lainnya. 

Variabel Persepsi terhadap Pelajaran Matematika akan diukur 

menggunakan skala persepsi yaitu, kognisi, afeksi, dan konasi. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh , maka semakin tinggi persepsi 

yang dimiliki siswa. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk 

diselidiki. Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau 
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individu yang paling mempunyai satu sifat yang sama (Hadi, 2000, 

h.182). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 di SMP N 

5 PATI. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang 

dari jumlah populasi (Hadi, 2000, h.182). Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan cluster random sampling. Cluster random 

sampling adalah populasi yang terdiri dari kelompok-kelompok dan 

pemilihan sampel-sampel yang akan diselidiki berdasarkan 

kelompok-kelompok tersebut. Cluster random sampling tidak 

memilih individu-individu, tetapi kelompok-kelompok tersebut 

sebagai keseluruhannya (Hadi, 2000, h. 188). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

motivasi belajar dan persepsi terhadap mata pelajaran matematika. Item 

yang digunakan dalam skala ada dua macam, yaitu favorable dan 

unfavorable. Item favorable adalah item positif, sedangkan item 

unfavorable adalah item negatif. Skala yang digunakan adalah : 

1. Skala Motivasi Belajar 

Skala yang akan digunakan untuk mengukur motivasi belajar 

dalam penelitian ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. 

Berikut adala blueprint skala motivasi belajar. 
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Tabel 1 
Blueprint Skala Motivasi Belajar 

 

Aspek 
  Pernyataan 

Jumlah Favorable Unfavorable 
Energi 3 4 7 
Arah 3 3 6 
Ketekunan 4 3 7 
Jumlah 10 10 20 

 
 
 

2. Skala Persepsi terhadap Mata Pelajaran Matematika 

Skala yang akan digunakan untuk mengukur persepsi 

terhadap mata pelajaran matematika dalam penelitian ini adalah 

kognisi, afeksi, dan konasi. 

Berikut adala blueprint skala motivasi belajar: 
 
 

Tabel 2 
Blueprint Skala Persepsi terhadap Mata Pelajaran Matematika 

 
 

Aspek 
  Pernyataan Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kognisi 3 4 7 

Afeksi 3 4 7 

Konasi 3 3 6 

Jumlah 9 11 20 
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Cara penilaian skala dengan memberikan salah satu penilaian  

pada setiap pernyataan yang ada. Setiap pernyataan dari skala motivasi 

belajar dan persepsi terhadap mata pelajaran matematika terdapat empat 

alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), 

Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

Adapun skor yang diberikan untuk pernyataan favourable adalah : 

a. STS : Sangat Tidak Sesuai, skor 1 

b. TS : Tidak Sesuai, skor 2 

c. S : Sesuai, skor 3 

d. SS : Sangat Sesuai, skor 4 

Sebaliknya, skor yang diberikan untuk pernyataan unfavourable 

adalah : 

a. STS : Sangat Tidak Sesuai, skor 4 

b. TS : Tidak Sesuai, skor 3 

c. S : Sesuai, skor 2 

d. SS : Sangat Sesuai, skor 1. 
 
 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil 

pengukuran. Pengukuran sendiri dilakukan untuk mengetahui 

seberapa banyak suatu aspek psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang, yang dinyatakan oleh skornya pada instrumen  

pengukuran yang bersangkutan. Pengukuran yang tinggi validitasnya 

akan memiliki eror yang kecil, artinya skor setiap subjek yang 
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diperoleh alat ukur tersebut tidak jauh berbeda dari skor yang 

sesungguhnya (Azwar, 2015, h. 40 – 41). 

Pada penelitian ini, validitas alat ukur menggunakan teknik 

korelasi product moment dari Pearson, yaitu dengan cara menguji 

koefisien korelasi antara X dan Y, dengan jumlah subyek yang 

diselidiki dan standar deviasi dari variabel X dan Y (Hadi, 2000, 

h.236). Untuk menghindari bobot berlebih akan digunakan teknik 

korelasi Part Whole. 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi yang 

sejauhmana hasi atau suatu proses pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar, 2015, h. 7). Penelitian reliabilitas menggunakan komputer 

khususnya program statistik Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) versi 16. Nilai reliabilitas dilihat pada koefisien alpha dari 

Cronbach. 

 

G. Metode Analisa Data 

Analisis data yang akan digunakan untuk menguji hubungan antara 

persepsi terhadap mata pelajaran matematika dengan motivasi belajar 

adalah teknik product moment dari Karl Pearson. Menghitung analis 

data pada peneltian ini menggunakan program Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS). 


