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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yaitu tata cara yang baku atau prosedur yang standar 

untuk memenuhi kriteria ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan 

dalam meneliti untuk mendapatkan dua penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kuantitatif.  

Menurut Alsa (2011, h. 12-13) pelaksanaan penelitian 

pendekatan kuantitatif dengan cara yang sistematik, terkontrol, 

empirik, dan krisis mengenai hipotesis hubungan yang diasusimkan 

diantara fenomena lain. Penelitian ini bekerja dalam angka, yang 

datanya terwujud angka (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi), 

yang dianalisis dengan menggunakan statistik spesifik, dan untuk 

melakukan penelitian bahwa suatu variabel tertentu memepengaruhi 

variabel lainnya. 

Hakekat penelitian eksperimen (experimental research) adalah 

untuk meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul 

sebagai akibat perlakuan. Metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Menurut Usman & 

Nasution (2006, h. 107) metode penelitian eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lainnya dalam kondisi yang terkendalikan. 
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Rancangan pada penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan quasi eksperimen. Biasanya disebut 

quasi eksperimen karena penelitian ini mengandung beberapa ciri 

eksperimental, akan tetapi masih dalam jumlah kecil sehingga belum 

memenuhi syarat dari penelitian eksperimen (Latipun 2003, h. 113). 

Penelitian menggunakan pendekatan quasi eksperimen karena dalam 

penelitian ini, peneliti mengalami berbagai hambatan dalam proses 

penelitian, seperti waktu yang sedikit, sulitnya menentukan kelompok 

pembanding dalam proses penelitian,  

Peneliti memilih menggunakan desain perlakuan ulang (one 

group pre-test and post-test design), ini merupakan desain eksperimen 

yang hanya menggunakan satu kelompok subyek (kasus tunggal) serta 

melakukan pengukuran sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan 

sesudah diberikan perlakuan (post-test), perlakuan dalam penelitian 

ini berupa mindset training. Perbedaam kedua hasil pengukuran 

tersebut dianggap sebagai efek perlakuan (Latipun 2003, h. 114). 

Desain satu kelompok ini mempunyai kelemahan dan 

kelebihan, yaitu: 

a. Kelemahan desain ini adalah bahwa desain ini kurang baik (fault 

design) karena tidak memenuhi prasyarat utama untuk dilakukan  

penelitian dengan tidak ada kelompok kontrol terhadap variabel 

sekunder, tidak ada randomisasi, serta tidak ada kelompok 

pembanding.  

b. Kelebihan desain ini adalah desain ini masih bisa dipakai untuk 

meneliti sebuah treatment (perlakuan) terhadap subyek walaupun 
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tidak bisa dikatakan sebagai sebuah true ekperimental. Desain ini 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sering kali peneliti 

tidak mempunyai kuasa atau sangat sulit untuk membentuk 

kelompok-kelompok penelitian dan melakukan randomisasi. 

Pengaruh dari suatu perlakuan terhadap subyek, dapat 

diketahui dari perbedaan kedua yaitu perbedaan pre-test dan post-test 

dari hasil nominasi peneliti tentang subyek. Secara skematis dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Keterangan: 

P1 : Pengukuran pertama sebelum treatment (pre-test) 

X : Pemberian perlakuan berupa mindset training (treatment) 

P2 : Pengukuran kedua setelah treatment (post-test)  

 

Adapun desain penelitian ini akan dijelaskan secara detail pada 

pembahasan di bawah ini: 

a. Mengadakan pengukuran pertama sebelum treatment (Pre-Test) 

 Pemberian pre-test dilakukan tiga hari sebelum pemberian 

treatment dilakukan oleh peneliti dibantu oleh pihak sekolah untuk 

memberikan skala motivasi berprestasi kepada para siswa SMP 

Don Bosco II Jakarta khususnya kelas VIII yang berjumlah 120 

siswa. Subjek 120 siswa sebagai kelompok eksperimen, tidak ada 

   
Tabel 1 

   

  

Rancangan Penelitian  

(one group pre and post-test design)   

Pre-test 
 

Treatment 
 

Post-test 

P1   X   P2 
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kelompok kontrol. Dan untuk uji coba alat ukur dilakukan dengan 

subyek sebanyak 43 siswa. Pre-test yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk skala yaitu penilaian perilaku subyek yang 

dinilai sesuai keadaan yang dirasakan subyek saat itu tentang 

tingkatan motivasi berprestasi yang ada di dalam diri subyek. Hal 

ini untuk mengetahui bahwa adanya perubahan motivasi berprestasi 

sebelum dilakukan treatment dan sesudah dilakukan treatment 

kepada subyek, hasilnya akan dilihat setelah membandingkan pre-

test dan post-test yang diberikan meningkat atau justru berkurang. 

Ini untuk memungkinkan peneliti bahwa treatment yang dilakukan 

bermanfaat atau tidak.  

b. Pemberian treatment 

 Dalam pemberian treatment berupa mindset training kepada 

subyek akan diberikan dalam sembilan sesi yaitu sesi potret diri, 

sesi untuk merumuskan sukses kehidupan, sesi menyusun goal 

setting, sesi menghilangkan mental block, sesi mind theory serta 

ego state therapy, sesi dalam menentukan jalan hidup (high road to 

success), sesi action plan serta sharing season, dan sesi forgiveness 

therapy. Training ini berlangsung selama dua hari satu malam di 

Aula Sekolah Don Bosco II Jakarta oleh tiga trainer yang sudah 

berkompeten sebagai profesional speaker sekaligus sebagai 

praktisi hipnoterapi lulusan Adi W. Gunawan Institute yaitu Drs. B. 

Sugiharta, C.Ht., CT, CCH ; Catur Santosa, C.Ht., CT ; Fransiska 

Driartanti, S.Pd., CCH., CT. 

c. Mengadakan pengukuran kedua sesudah treatment (Post-Test) 
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 Setelah melakukan treatment berupa mindset training, kemudian 

peneliti memberikan pengukuruan kedua berupa (post-test) dengan 

alat ukur yang sama namun intruksi yang berbeda. Subyek mengisi 

pernyataan ini sesuai dengan keadaan yang dirasakan saat itu pada 

subyek setelah dilakukannya treatment  mindset training terhadap 

pengaruhnya pada motivasi berprestasi mereka. 

B. Idenfikasi Variabel Penelitian 

Sebelum menguji hipotesis penelitian, terlebih dahulu akan 

dilakukan idenfikasi variabel-variabel yang akan dipakai dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel tergantung : Motivasi Berprestasi 

2. Variabel bebas  : Mindset Training 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel-variabel penelitian dikemukan 

untuk menghindari kesalahpahaman mengenai data yang 

dikumpulkan dan menghindari kesesatan dalam menentukan alat 

pengumpulan data. Definisi operasional dari variabel-variabel yang 

ada pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Motivasi Berprestasi  

Motivasi berprestasi adalah dorongan atau daya pengerak 

seseorang yang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan di dalam diri 

inidividu untuk berprestasi. Skala motivasi berprestasi diukur 

berdasarkan ciri atau karakteristik yang ada pada individu. Ciri-ciri 

individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, yaitu: (a) memiliki 

tanggungjawab terhadap tugas, (b) mempertimbangkan resiko, (c) 
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memperhatikan umpan balik, (d) kreatif dan inovatif, (f) menyukai 

tantangan, (g) mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas. Semakin 

tinggi skor skala motivasi berprestasi pada siswa SMP kelas VIII yang 

diperoleh menunjukan tingginya motivasi berprestasi yang ada di 

dalam diri para peserta didik dan sebaliknya. 

2. Mindset Training  

Mindset training adalah sebuah usaha untuk mengembangkan 

kinerja individu dalam melakukan perubahan dalam bentuk mindset 

individu untuk menanggapi kebutuhan yang teridenfikasi yang 

menentukan perilaku atau pandangan individu dalam sebuah 

kepercayaan, cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap. 

Mindset training dalam penelitian ini akan disampaikan dalam sebelas 

sesi yaitu sembilan sesi berisi teori dan praktek, setiap sesinya selama 

enam puluh sampai seratus dua puluh menit dan dua sesi berisi ice-

breaking, selama dua hari satu malam dengan aspek-aspek sebagai 

berikut: (a) potret diri, (b) goal-setting, (c) mental block, (d) mind 

theory, (e) forgiveness therapy. 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Dalam suatu penelitian dialam subyek penelitian salah satunya 

terdapat populasi. Populasi menurut Fraenkel & Wallen (1993, h. 84) 

yaitu sekumpulan obyek, orang, atau keadaan yang menjadi perhatian 

untuk menggeneralisasikan hasil penelitianya. Satu orang pun dapat 

dikatakan sebagai populasi karena satu orang mempunyai berbagai 

karakteristik. Ketika peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada di 
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wilayah penelitian, maka penelitiannya dinamakan penelitian 

populasi. Studi atau penelitiannya disebut studi populasi atau studi 

sensus (Arikunto, 2014, h. 130). Populasi penelitian ini adalah SMP 

kelas VIII, bersekolah di SMP Don Bosco II Jakarta dan kriteria ini 

berjumlah 120 siswa.   

2. Pengambilan Sampel 

Menurut Arikunto (2014, h. 131) jika meneliti dari sebagian dari 

populasi maka penelitian tersebut penelitian sampel. Sampel adalah 

sebagian anggota dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat 

menggambarkan karakteristik populasinya (Fraenkel & Wallen 1993, 

h. 84). Dalam analisis data, anggota sampel disebut juga unit analisis 

atau satuan analisis. Maka, peneliti mengambil semua populasi 

sebagai sampel penelitian. 

Menurut Usman & Nasution (2006, h. 74) teknik sampling dibagi 

menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel, salah satunya cluster sampling.  

Dalam teknik pengambilan sampel, peneliti menggunkan teknik 

cluster sampling. Menurut Usman & Nasution (2006, h. 76) teknik ini 

digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, 

melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Cara 

seperti ini dilakukan apabila tak terdapat atau sulit menentukan 

kerangka sampel mesti dapat juga dilakukan pada populasi yang 

kerangka sampelnya masih ada. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode skala. 

1. Skala Motivasi Berprestasi 

Menurut Azwar (2000, h. 4) skala merupakan suatu metode 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi gejala-gejala 

yang hendak diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh 

subyek dan berdasarkan keadaan yang dirasakan saat itu. Skala 

yang digunakan dalam penelitin ini adalah skala yang bersifat 

langsung, yaitu yang menjawab atau mengisi skala adalah 

subyek yang diteliti. Skala dalam penelitian ini bersifat tertutup 

artinya subyek diminta memilih salah satu dari beberapa pilihan 

jawaban yang telah ada yang sesuai dengan keadaan saat itu. 

Item-item yang disusun dalam skala ini didasarkan pada ciri-

ciri seseorang yang memiliki motivsi berprestasi yang tinggi 

yang diadaptasi dari McClelland (1987, h. 238-246), yaitu: 

g. Mengambil tanggungjawab terhadap perbuatan-

perbuatannya 

h. Memperhatikan umpan balik tentang perbuatanya 

i. Mempertimbangkan resiko 

j. Kreatif-Inovatif 

k. Menyukai tantangan 

l. Memiliki tujuan atau impian yang nyata 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 
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Sistem penilaian skala ini bergerak dari satu sampai 

empat. Sistem skoring pada skala ini yaitu pernyataan favourable 

subjek penelitian mendapatkan skor 4 untuk jawaban Sangat 

Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk 

jawaban Tidak Sesuai (TS), dana skor 1 untuk jawaban Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Sedangakn untuk unfavourable, subjek 

mendapatkan skor 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 

untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai 

(TS), skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Rancangan skala dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

F. Validasi dan Reliabilitas 

Sebelum peneliti melakukan penyeberan skala kepada subyek 

yang telah ditentukan. Peneliti melakukan uji validasi dan reliabilitas 

Tabel 2 

Blueprint Skala Motivasi Berprestasi 

Ciri-Ciri Motivasi 

Berprestasi 
Favourable Unfavourable 

Jumlah 

Aitem 

Memiki Tanggungjawab 4 4 8 

Mempertimbangkan resiko 4 4 8 

Menyukai feedback 4 4 8 

Kreatif & Inovatif 4 4 8 

Menyukai tantangan 4 4 8 

Memiliki tujuan, target dan 

impian 
4 4 8 

Jumlah 24 24 48 
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kepada subyek lain sebanyak 30 subyek dengan melakukan random 

sampling. 

a. Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2000, h. 5) ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur harus melakukan fungsinya. Suatu alat ukur hanya dapat 

melakukan fungsinya dengan cermat bila ada seuatu yang 

diukurnya, sehinga untuk dikatakan valid maka alat ukur ini 

harus mengukur sesuatu dan melakukannya dengan cermat. Uji 

Coba Validitas mengguakan teknik Corrected Item-Total 

Correlation berfungsi untuk melihat iten-item yang gugur dan 

valid. Tes uji coba ini dilakukan agar dapat mengetahui validitas 

dan reliabilitas alat ukur dan dapat melihat hubungan antar 

variabel (Hamdi & Bahruddin, 2014 h. 64). 

b. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2000, h. 5) reliabilitas adalah hasil dari suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas menunjukan sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 

pengukuran dua kali dengan gejala-gejala yang sama dengan alat 

ukur yang sama. Cara yang digunakan untuk menghitung 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik Alpha 

Cronbach (Azwar, 2013, h. 81). 

G. Metode Eksperimen 

Kriteria umum pada metode eksperimental tidak jauh dengan 

metode penelitian yang lainnya. Beberapa kriteria penting yang 
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terdapat dalam metode eksperimental menurut Nazir (1988, h. 64), 

yaitu : 

a. Masalah yang dipilih harus masalah yang penting dan dapat 

dipecahkan. 

b. Faktor-faktor serta variabel dalam percobaan harus didefinisikan 

sejelas-jelasnya. 

c. Percobaan harus dilaksanakan dengan desain percobaan yang 

cocok, sehingga maksimalisasi variabel perlakuan dalam 

meminimalisasikan variabel penganggu dan variabel random. 

d. Ketelitian dalam observasi serat ketepatan ukuran yang 

diperlukan 

e. Metode, material, serta referensi yang digunakan dalam 

penelitian harus digambarkan sejelas-jelasnya. 

f. Interpretasi serta uji statistik harus dinyatakan dalam beda 

signifikan dari parameter yang dicari atau diestimasikan. 

Manipulasi (manipulation check) dilakukan untuk mengetahui 

perlakuan yang diberikan dapat dikatakan benar-benar berbeda atau 

sesuai dengan yang diharapkan penelitian. Pada penelitian ini, 

mindset training diharapkan efektif untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa SMP kelas VIII Don Bosco II Jakarta. Cek 

memanipulasi ini hanya dilaksanakan saat post-test. 

 

 

 

 


