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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
 
 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum masuk dalam penelitian, seorang peneliti perlu 

memahami apa yang dimaksud dengan orientasi kancah penelitian 

dan persiapan yang baik dalam melaksanakan penelitian. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara persepsi pada mata pelajaran matematika dengan motivasi 

belajar. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengumpulkan data 

dan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan peneliti. 

Di kota Pati terdapat delapan SMP Negeri termasuk SMP 

Negeri 5 Pati. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Pati yang 

berada di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pati, Jawa Tengah. SMP 

Negeri 5 Pati mempunyai jumlah delapan kelas per-kelasnya, dari 

kelas tujuh hingga kelas sembilan mempunyai delapan kelas yaitu 

dari kelas A hingga H. Setiap kelas di SMP Negeri 5 Pati ini 

memiliki siswa dengan jumlah rata-rata 30 anak per-kelasnya. 

Subyek yang dipilih oleh peneliti adalah siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 5 Pati. Jumlah subyek yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 81 siswa dan 30 siswa untuk uji coba. 

Pertimbangan peneliti untuk melakukan pengambilan data di 

SMP Negeri 5 Pati adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

beberapa siswa kelas delapan, peneliti menemukan adanya 
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permasalahan yang berkaitan dengan persepsi siswa 

tentang pelajaran matematika yang mereka terima di 

sekolah dengan motivasi belajar mereka. Dimana dari 

beberapa siswa yang telah diwawancarai tersebut 

menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki ketertarikan 

terhadap pelajaran matematika dengan menunjukkan sikap 

mereka yang sering bosan saat pelajaran matematika 

berlangsung. 

2. Belum pernah diadakan penelitian tentang Hubungan 

antara persepsi Siswa dengan Motivasi Belajar pada Mata 

Pelajaran Matematika 

3. Jumlah subyek memenuhi syarat. 

4. Mendapat ijin dari pihak sekolah untuk melakukan 

penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan alat ukur dan 

persiapan permohonan ijin. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua skala. Peneliti menyusun skala diawali 

dengan menentukan aspek dari persepsi siswa terhadap 

mata pelajaran matematika dan aspek dari motivasi 

belajar. Skala yang disajikan dalam bentuk tertutup yaitu 

subyek penelitian diwajibkan memilih satu jawaban yang 
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telah disediakan. Penjelasan tentang penyusunan masing- 

masing skala dijelaskan sebagai berikut: 

a. Skala persepsi siswa terhadap pelajaran matematika 

Skala persepsi siswa terhadap pelajaran matematika 

disusun berdasarkan aspek kognisi, afeksi, dan konasi. 

Jumlah item yang tersebar berjumlah 20 item dengan 

penyebaran 9 item favorable dan 11 item unfavorable. 

Penyebaran item skala persepsi terhadap mata 

pelajaran matematika dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut ini: 

Tabel 3 

Skala Persepsi terhadap Mata Pelajaran Matematika 
 
 

Aspek 
  Pernyataan 

Jumlah Favorable Unfavorable 
Kognisi 3 4 7 

 1,7,13 2,8,14,19  
Afeksi 3 4 6 

 3,915 4,10,16,20  
Konasi 3 3 7 

 5,11,17 6,12.18  
  Jumlah 10 10 20 

 
 

Skala bersifat tertutup menggunakan 4 pilihan 

jawaban dari Sangat Tidak Sesuai hingga Sangat Sesuai. 

Empat pilihan jawaban tersebut adalah Sangat Tidak Sesuai 

(STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

Subyek diminta memilih satu pilihan jawaban yang paling 

sesuai. 
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b. Skala motivasi belajar 

Skala motivasi belajar disusun berdasarkan aspek 

energi, arah, dan ketekunan. Jumlah item yang tersebar 

berjumlah 20 item dengan penyebaran 10 favorable 

dan 10 unfavorable. Penyebaran item skala motivasi 

belajar dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4 
Skala Motivasi Belajar 

 

Aspek 
 Pernyataan 

Jumlah Favorable Unfavorable 
Energi 3 4 7 

 1,7,13 2,8,14,19  
Arah 3 3 6 

 3,915 4,10,16  
Ketekunan 4 3 7 

 5,11,17,20 6,12.18  
  Jumlah 10 10 20 

 

Skala bersifat tertutup menggunakan 4 pilihan 

jawaban dari Sangat Tidak Sesuai hingga Sangat Sesuai. 

Empat pilihan jawaban tersebut adalah Sangat Tidak Sesuai 

(STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

Subyek diminta memilih satu pilihan jawaban yang paling 

sesuai. 

 

2. Tahap Perijinan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

mengajukan perijinan kepada pihak-pihak yang terkait 
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secara tertulis. Adapun perijinan ini melalui beberapa 

tahap, seperti: 

a. Meminta surat permohonan ijin penelitian dari Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang sebagai surat perijinan penelitian di SMP 

Negeri 5 Pati. Surat tersebut bernomor 

3511/B.7.3/FP.2017 tertanggal 8 Juni 2017. 

b. Mengajukan surat ijin kepada Kepala Sekolah SMP 

Negeri 5 Pati yang kemudian didisposisikan kepada 

Wakil Kepala Sekolah, kemudian disampaikan kepada 

pihak Kesiswaan SMP Negeri 5 Pati tersebut untuk 

melakukan penelitian. 

c. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pati memberi ijin 

untuk mengadakan penelitian. Pada tanggal 21 Juni 

2017 peneliti mendapat ijin untuk mengadakan 

penelitian di SMP Negeri 5 Pati, dengan ijin Wakil 

Kepala Sekolah yang akhirya didampingi pihak 

Kesiswaan yang akan memintakan ijin kepada guru 

yang ada di dalam kelas. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitin ini dilakukan try out terlebih dahulu oleh peneliti 

yang kemudian dilanjutkan penelitian. Pengambilan data ini 

dilakukan dengan cara mencari item yang valid yang kemudian akan 
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diujikan kembali untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk 

mencari uji asumsi serta analisa data. 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan mengajukan surat ijin 

kepada pihak Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang akan diajukan lagi kepada Kepala Sekolah SMP 

Negeri 5 Pati. 

Pada hari Rabu, 21 Juni 2017 peneliti bertemu dengan Wakil 

Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pati untuk mengadakan penelitian 

yang kemudian diserahkan kepada pihak Kesiswaan SMP Negeri 5 

Pati. Berhubung saat itu adalah bulan Ramadhan, sekolah 

mengadakan Pesantren Kilat bagi siswa yang beragama Muslim. 

Setelah istirahat pihak kesiswaan mengantarkan peneliti untuk 

mengijinkan kepada guru yang berada di dalam kelas. Pada akhirnya 

diperoleh beberapa hari untuk pengambilan data yaitu tanggal 21 

Juni 2017 digunakan untuk try out satu kelas dengan jumlah 30 

siswa, kemudian tanggal 22 Juni 2017 dan 23 Juni 2017 

menyebarkan skala yang sudah valid. 

Proses pengambilan data dimulai dari perkenalan peneliti 

kepada siswa dan penjelasan tentang tujuan pengambilan data bahwa 

peneliti akan mengadakan pengambilan data guna memenuhi syarat 

untuk membuat skripsi. Setelah itu membagikan skala kepada siswa 

dan menjelaskan bagaimana cara mengisi skala, data diri, dan 

informed consent yang telah dibagikan. Peneliti juga menjelaskan 

bahwa dalam mengisi skala harus dilakukan dengan jujur dan 
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pengisian skala tidak akan memengaruhi nilai para siswa serta 

kerahasiaan jawaban terjamin. 

Dalam penjelasan hingga pengisian skala dibutuhkan waktu 

lebih kurang 30 menit. Total skala dalam pengambilan data di SMP 

Negeri 5 Pati sebanyak 111 eksemplar, 30 eksemplar digunakan 

sebagai try out, 81 eksemplar digunakan untuk olah data. 

Dalam proses pengambilan data, peneliti mengalami beberapa 

kendala antara lain adalah waktu yang bersamaan dengan adanya 

Pesantren Kilat. Sebagian siswa yang beragama non Muslim di 

sendirikan di ruangan lain dengan tata cara agama mereka untuk 

menghormati adanya Pesantren Kilat. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson. Pengujian Reliabilitas 

alat ukur menggunakan teknik reliabilitas Alpha Cronbach dilakukan 

dengan menggunakan Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) for Windows Release 16.00. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas dari masing-masing alat ukur adalah sebagai berikut: 

1. Validitas dan Reliabilitas Persepsi terhadap Mata 

Pelajaran Matematika 

Hasil uji validitas skala persepsi terhadap mata 

pelajaran matematika yang terdiri dari 20 item diperoleh 15 

item yang valid dan lima item yang gugur dengan koefisien 

antara 0,364-0,644. Hasil selengkapnya dari Skala Persepsi 
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terhadap Mata Pelajaran Matematika dapat dilihat pada 

lampiran E, sedangkan item yang valid dan gugur dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Koefisien reliabilitas alpha Skala Persepsi terhadap 

Mata Pelajaran Matematika adalah sebesar 0.865. Alat ukur 

ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala persepsi 

terhadap mata pelajaran matematika dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran E. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Persepsi terhadap Mata 
Pelajaran Matematika 

 

Aspek 
  Pernyataan  

Jumlah Favorable Unfavorable 
Kognisi 3 4 7 

 1,7,13 2,8,14,19*  
Afeksi 3 4 6 

 3,9,15 4*,10,16,20*  
Konasi 3 3 7 

 5,11,17 6,12*,18*  
Jumlah 10 10 20 

 
Keterangan : Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang 
gugur 

 
Item yang gugur mempunyai nilai dibawah 79rt = 0,306. 

Setelah 3x putaran menghasilkan koefisien validitas berkisar 

antara 0,364-0,644 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,865. 
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2. Validitas dan Reliabilitas Motivasi Belajar 

Hasil uji validitas Motivasi Belajar yang terdiri dari 20 

item diperoleh 15 item yang valid dan lima item yang gugur 

dengan koefisien antara 0.340-0.584. Hasil selengkapnya dari 

Skala Motivasi Belajar dapat dilihat pada lampiran E, 

sedangkan item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

6. 

Koefisien reliabilitas alpha Motivasi Belajar adalah 

sebesar 0.830. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas 

motivasi belajar dapat dilihat selengkapnya pada lampiran E. 

Tabel 6 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Belajar 

 
 
 

Aspek 
  Pernyataan  

Jumlah Favorable Unfavorable 
Energi 3 4 7 

 1,7*,13 2,8*,14,19*  
Arah 3 3 6 

 3,915* 4,10,16*  
Ketekunan 4 3 7 

 5,11,17,20 6,12.18  
Jumlah 10 10 20 

Keterangan : Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang 
gugur 

 
Item yang gugur mempunyai nilai dibawah 79rt = 0,306. 

Setelah 2x putaran menghasilkan koefisien validitas berkisar 

antara 0,340-0,584 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,830. 


