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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan tempat penelitian atau kancah penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan di Sekolah Don Bosco II Jakarta Timur. Sekolah Don 

Bosco II berdiri sejak tahun 1983 yang merupakan sekolah swasta 

katolik yang termasuk dalam Yayasan Panca Dharma. Sekolah ini 

berletak di Pulo Mas Barat V, RW.012, Kayu Putih, Pulo Gadung, 

Jakarta Timur. Bangunan sekolah terdiri dari dua gedung yaitu gedung 

pertama memiliki empat lantai yang digunakan untuk kegiatan 

mengajar TK dan SD kelas I hingga IV, sedangkan gedung kedua 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar SD kelas V dan kelas VI, 

SMP dan SMA. 

Sekolah Don Bosco II Jakarta memiliki visi dan misi yang 

sudah ditetapkan. Visi dari sekolah ini yaitu “menjadikan anak didik 

menjadi komunitas akademik yang unggul dan berkarakter”. Dengan 

Misi “mengembangkan kemampuan Civitas Don Bosco menjadi 

cerdas, trampil dan cinta kemanusian dan memberikan pelayanan 

pendidikan yang bermutu.” 

Penelitian ini hanya dilakukan untuk jenjang Sekolah 

Menengah Pertama Don Bosco II Jakarta kelas VIII yang memiliki 

empat kelas dengan jumlah murid 120 siswa, setiap kelasnya berisi 30 

anak. Fasilitas yang ada, SMP Don Bosco memiliki ruang kelas 
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berjumlah 13 kelas dibagi menjadi 5 kelas untuk kelas VII, kemudian 

4 kelas untuk  kelas VIII dan 4 kelas untuk kelas IX, memiliki 3 ruang 

laboratrium (IPA, bahasa dan komputer) dan perpustkaan. Penelitian 

ini melibatkan 120 siswa kelas VIII sebagai kelompok eksperimen, 

tidak ada kelompok kontrol. Kegiatan non-akademik atau olahraga 

diselengarakan di dua tempat yaitu lapangan dan gedung dan Stadion 

Pulo Mas yang terletak di samping gedung kedua, dengan fasilitas 

lapangan voli, lapangan basket dan lapangan sepak bola. Jumlah guru 

yang ada disana sebanyak 25 guru dengan staf tata usaha yang 

berjumlah 9 orang.  

Ada beberapa program sekolah yang di laksanakan setiap 

tahunnya, yaitu seperti: Kegiatan LDK (latihan dasar kepemimpinan) 

untuk anggota osis baru, pentas seni budaya dan olahraga, ospek 

(orientasi siswa baru), retret, live-in, camping untuk pramuka, 

perayaan hari besar (natal, tahun baru, pergantian tahun ajaran baru) 

dalam bentuk misa, program training atau seminar untuk 

meningkatkan kemampuan atau menambah wawasan baru, dll. 

Ada beberapa kegiatan ekstrakulikuler dalam bidang olahraga 

seperti voli, basket, sepak bola, tenis meja dan tae kwon do. Kemudian 

kegiatan dalam bidang ketrampilan yaitu pramuka (wajib), paduan 

suara, modern dance, seni lukis, komputer, bahasa Jepang, bahasa 

Korea, dll. Beberapa prestasi yang dimiliki SMP Don Bosco II yaitu 

prestasi akademis didominasi oleh mata pelajaran IPA, di dalam non-

akademis didominasi oleh seni dan olahraga. 



49 

 

 

Subyek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah siswa 

SMP Don Bosco kelas VIII Jakarta. Penentu kancah penelitian ini 

didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut:  

1. Menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti terhadap 

kepala sekolah, guru BK dan beberapa siswa-siswi, adanya 

masalah terhadap motivasi berprestasi karena adanya rasa 

khawatir, tertekan, malas, kurang daya saing satu sama lain, 

kurangnya tanggung jawab terhadap nilai atau tugas, belum 

adanya kejelasan untuk cita-cita mereka. Seperti tidak adanya 

target nilai ataupun keinginan untuk melanjutkan sekolah ke 

jenjang berikutnya. 

2. Belum adanya penelitian yang dilakukan di lingkungan sekolah 

mengenai salah satu teknik training mindset terhadap motivasi 

berprestasi siswa. 

3. Kondisi yang bertepatan dengan masa-masa ujian untuk kenaikan 

kelas serta persiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang 

lebih tinggi seperti masuk ke SMA favorit dengan nilai-nilai yang 

sesuai dengan target. 

4. Adanya permintaan dari pihak sekolah untuk diadakannya training 

mindset sebagai salah satu program sekolah untuk membantu para 

peserta didik menerima wawasan baru dan memotivasi para 

peserta didik. 

5. Kriteria subjek yang diteliti memenuhi syarat tercapainya tujuan 

penelitian. 
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Pada saat terjadi proses pembelajaran, peneliti melihat dengan 

mengobservasi bahwa pada saat guru menjelaskan di depan ada 

beberapa siswa yang asik mengobrol sendiri yang membuat suasana 

menjadi gaduh. Ada beberapa guru yang tidak bisa mengontrol 

suasana kelas, beberapa metode pembelajaran yang diberikan guru 

membosankan yang membuat siswa tidak tertarik pada mata 

pelajaran. Jumlah guru BK (bimbingan konseling) yang hanya 

berjumlah 2 guru yang tidak sebanding dengan total siswa yang ada 

di SMP Don Bosco II Jakarta sebanyak 280 siswa. 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan peneliti dengan 

mempersiapakan beberapa hal sebagai berikut: penyusunan alat ukur 

penelitian, pengajuan surat perijinan penelitian, pengujian validitas 

dan reliabilitas alat ukur yang masing-masing akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan Skala Motivasi Berprestasi  

Pengumpulan data dalam  penelitian ini menggunakan skala 

yaitu skala motivasi berprestasi. Penyusunan skala didasarkan pada 

variable-variabel yang disesuaikan dengan landasan teori.. Skala 

dalam penelitian ini merupakan skala tertutup. Dilakukan dua kali 

pemberian skala yang sama yaitu sebelum dilakukan treatment (pre 

test) dan sesudah dilakukan treatment (post test). Subjek dalam 

penelitian ini hanya diminta memilih jawaban yang sesuai dengan 

keadaan subjek saat itu. 
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Penyusunan skala motivasi beprestasi berdasarkan pada enam 

aspek dari McClelland (1987, h. 227) yaitu memiliki tanggung jawab 

yang tinggi terhadap tugas, menyukai umpan balik, berani mengambil 

resiko, kreatif dan inovatif, menyukai tantangan dan memiliki target 

nilai atau cita-cita.  

Jumlah item secara keseluruhan adalah 48 item yang terdiri 

dari 24 favourable dan 24 unfavourable. Sistem skoring pada skala ini 

yaitu pernyataan favourable subjek penelitian medapatkan 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). Sedangakan 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). Sebaran pada skala 

motivasi berprestasii dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Ciri-ciri Motivasi 

Berprestasi 

Nomer Aitem 

Favourable Unfavourable 

Memiliki TanggungJawab 1, 15, 27, 39 48, 38, 26, 14 

Mempertimbangkan Resiko 47, 37, 25, 13 2, 16, 28, 40 

Memperhatikan Umpan 

Balik 
3, 17, 29, 41 46, 36, 24, 12 

Kreatif & Inovatif 45, 35, 23, 11 4, 18, 30, 42 

Menyukai Tantangan 31, 5, 19, 9 6, 10, 22, 34 

Memiliki Tujuan dan cita-

cita yang jelas 
7, 21, 43, 33 44, 32, 20, 8 
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2. Perijinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, salah satu syarat yang harus 

dipenuhi adalah dengan mendapatkan ijin dari pihak-pihak yang 

terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa tahap perijinan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Mengisi blanko penelitian untuk mendapatkan surat pengantar 

dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang disetuji oleh Dekan Fakultas Psikologi. 

b. Pada tanggal 8 Juni 2017, peneliti mendapatkan surat perijinan 

penelitian dengan nomor 3512/B.7.3/FP/VI/2017 

c. Peneliti mengajukan surat ijin penelitian ke bagian Tata Usaha 

Sekolah Menengah Pertama Don Bosco II di Pulo Mas Barat 

V, RW.012, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur di 

gedung dua pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 14 Juli 

2017. 

d. Pihak Sekolah Menengah Pertama Don Bosco II memberikan 

ijin penelitian dengan mengeluarkan surat bernomor 242/SMP-

DB2/16/VI-17 pada tanggal 14 Juni 2017. 

Setelah tahap perijinan penelitian selesai, maka selanjutnya 

peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan skala penelitian 

berupa pre-test tiga hari sebelum dilakukan mindset training dan post-

test setelah dilakukan treatment kepada responden yaitu siswa-siswi 

SMP Don Bosco II Jakarta kelas VIII. 
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3. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum pengambilan data penelitian yang sesungguhnya, 

peneliti melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap skala yang sudah 

dibuat. Hasil uji coba ini nantinya akan dilihat validitasnya (untuk 

melihat item yang valid dan gugur) dan reliabilitasnya. Uji Coba 

dilakukan pada 43 siswa sebanyak dua kelas di SMP Don Bosco II 

Jakarta. Dilakukan pada hari Kamis, 1 Juni 2017 pada pukul sepuluh 

pagi di ruangan kelas masing-masing. Dalam prosesnya peneliti 

membagikan secara langsung untuk mengambil data uji coba dengan 

membagikan kepada siswa dibantu oleh guru yang sedang mengajar. 

 Peneliti juga melakukan menurut Hendryadi (2012) uji 

validitas menggunakan Corrected Item-Total Correlation dengan 

program Statistic Package for Social Science (SPSS) for Windows 

version 21 untuk melihat item-item yang gugur dan valid. Tes uji coba 

instrumen ini dilakukan agar dapat mengindikasi validitas dan 

reliabilitas alat ukur dan dapat melihat hubungan antar variable 

(Sopiah & Sangadji 2010, h. 64). Oleh karena itu itu, hal ini sangat 

dibutuhkan sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. 

Hadi (1991 h. 102)  mengatakan bahwa kriteria pemilihan item 

dapat dilihat dengan membandingan r tabel dan r hitung. Dalam 

penelitian ini, r hitung sebesar 0,2542 yang merupakan batas r tabel 

untuk sampel sebanyak 43 siswa. Semua item dengan r hitung > 

0,2542 dinyatakan valid dan semua item r hitung < 0,2542 dinyatakan 

gugur. Koefisen reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach skala 

motivasi berprestasi diperoleh hasil sebesar 0,864. 
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Perhitungan validitas skala motivasi berprestasi dilakukan 

kepada 43 subyek, ini menggunakan Corrected Item-Total 

Correlation dengan menggunakan Tabel r, sedangkan untuk 

perhitungan reliabilitasnya menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Sebaran item motivasi berprestasi yang valid dan gugur pada skala 

motivasi berprestasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2017 sampai 

dengan 14 Juni 2017 dengan menggunakan teknik cluster sampling 

yaitu teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari 

individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau cluster (Usman & Nasution 2006, h. 76). 

Tabel 4 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Berprestasi 

Ciri-Ciri Motivasi 

Berprestasi 

Nomer Item 
Jumlah  

Aitem 

Valid Favourable Unfavourable 

Memiliki Tanggung Jawab 1, 15, 27*, 39 
48, 38*, 26*, 

14* 
4 

Mempertimbangkan resiko 
47*, 37*, 25*, 

13 
2*, 16, 28*, 40* 2 

Memperhatikan umpan balik 3*, 17, 29, 41 46*, 36, 24*, 12 6 

Kreatif & Inofatif 45, 35, 23, 11* 4, 18, 30*, 42* 5 

Menyukai Tantangan 31, 5, 19, 9* 6, 10*, 22*, 34* 4 

Memiliki Tujuan dan cita-

cita yang jelas 
7*, 21*, 43*, 33 44*, 32, 20, 8 4 

Jumlah Item Valid 14 10 24 

Keterangan: Nomor dengan tanda (*): Item yang gugur 
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Penelitian ini dilakukan pada hari Senin 12 Juni 2017 sampai 

dengan hari Rabu, 14 Juni 2016 setiap pukul 09.00 – 17.00 WIB di 

Aula Sekolah SMP Don Bosco II Jakarta. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian kepada 120 siswa kelompok 

eksperimen. Total keseluruhan skala yang di bagikan sebanyak 120 

eksemplar.  

Dua minggu sebelum diadakan mindset training peneliti 

melakukan wawancara terhadap guru BK (bimbingan konseling), 

Kepala Sekolah dan siswa kelas VIII di SMP Don Bosco II Jakarta. 

Ini merupakan program sekolah yang diadakan sebelum dilakukan 

ujian sekolah dan ujian nasional, berfungsi untuk meningkatkan 

motivasi beprestasi siswa berupa training ataupun retret. Setelah itu, 

pada Senin, 12 Juni 2017 dimulai pukul 09.00 – 17.00 WIB. Tiga hari 

sebelum penelitian, peneliti memberikan pretest kepada 120 siswa 

untuk melihat tingkatan motivasi berprestasi sebelum dilakukan 

treatment. Kemudian team dari mindset training melakukan treatment 

selama dua hari satu malam dan peneliti sebagai obsever serta 

fasilitator untuk kegiatan ice breaking. Kemudian pada hari terakhir 

14 Juni 2017 setelah treatment diakukan peneliti memberikan angket 

post-test kepada 120 siswa untuk mengetahui perbedaan adanya 

perubahan setelah dilakukan treatment mindset. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengalami 

hambatan yaitu tidak adanya kelompok kontrol dikarenakan pihak 

sekolah tidak memperbolehkan pembagian dua kelompok kontrol dan 

eksperimen, penulis tetap melakukan penelitian dengan kelas besar 
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dengan pre post one group design. Kesulitan yang kedua, pelaksanaan 

dilakukan secara kelas besar. Peneliti juga kesulitan untuk mengontrol 

para peserta didik dalam mengisi skala yang diberikan. Hambatan lain 

yang dialami oleh peneliti yaitu perlunya penjelasan pada beberapa 

peserta didik yang kebingungan dalam menjawab pernyataan-

pernyataan yang ada dalam skala penelitian.  

Hasil pengambilan keputusan hipotesis dalam penilitian ini 

menggunakan Paired Sample t-test. Sebelum dilakukan Uji Beda t-

test (Paired Sample Test), maka akan dilakukan uji normalitas yang 

bertujuan untuk  menguji apakah adanya model regresi, variable 

penganggu atau residual memiliki normal. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan membandingkan 

asympatic significance dengan α = 0,05. Dasar penarikan kesimpulan 

adalah data dikatakan normal apabila nilai asympatic significance > 

0,05 (Santoso 2017, h. 212). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


