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BAB III

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Kuantitatif. Metode Kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Data-data tersebut 

berasal dari pengukuran dengan menggunakan skala dari variabel yang 

sudah diteliti. Dengan menggunakan metode kuantitatif akan memperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel 

yang diteliti (Azwar, 2011, h. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Tergantung   : Motivasi Belajar 

2. Variabel Bebas  : Keikutsertaan bimbingan belajar 

 

C. Defenisi  Operasional Variabel Penelitian 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang berasal dalam diri  

untuk mendorong seseorang dengan rela, dan mengerahkan segala 

kemampuan yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan dalam belajar demi 
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tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengukur motivasi 

belajar maka akan digunakan skala yang disusun  berdasarkan ciri-ciri 

dari motivasi belajar yaitu  menunjukkan minat, memiliki perhatian, 

menginginkan untuk ikut serta dalam proses pembelajaran, bekerja 

keras dan memberikan waktu untuk berusaha, dan terus berusaha dalam 

penyelesaian tugas. Semakin tinggi skor skala yang diperoleh subjek, 

makan akan semakin tinggi motivasi belajarnya, begitu juga sebaliknya. 

 

2. Keikutsertaan Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar merupakan proses bantuan yang dilakukan 

oleh guru atau mentor-mentor yang sudah berpengalaman dibidangnya. 

  Keikutsertaan bimbingan belajar dapat dilihat dari data identitas. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Azwar (2011, h.77) Populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai sebagai generalisasi hasil dari 

sebuah penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan 

subjek yang lain. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA 

Pangudi Luhur Don Bosko di Semarang dan Ganesha Operation di 

Semarang sebagai populasi penelitian. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel merupakan 

bagian dari populasi maka ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

populasi (Azwar, 2011,  h.79). Pada dasarnya teknik pengambilan 

sampel terdiri dari dua cara yaitu probabilitas dan non-probabilitas. 

Dalam cara probabilitas, setiap subjek dalam populasinya harus 

memiliki peluang yang sama besarnya sudah diketahui untuk dipilih 

menjadi sampel (Azwar, 2011, h.80). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik quota. 

Teknik sampel quota dilakukan dengan menetapkan quota atau jumlah 

dari individu yang akan digunakan untuk penelitian tersebut dengan 

individu yang sesuai dengan kriteria penelitian tersebut. Apabila jumlah 

sampel yang diperlukan sudah terpenuhi sesuai dengan quota 

dibutuhkan maka kegiatan penelitian akan segera diberhentikan 

(Winarsunu, 2002, h.16). 

 

E. Metode pengumpulan data 

1. Alat pengumpulan data  

Dalam penelitian ini menggunakan metode skala untuk 

pengumpulan data. Dalam penelitian ada empat skala pengukuran 

untuk mengukur suatu data penelitian adalah skala nominal, sakala 

ordinal, skala interval dan skala rasio. Peneliti bisa memilih dari ke 
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empat skala pengukuran ini yang sekiranya tepat dalam kuesioner yang 

akan dipakai (Sukardi, 2003, h. 93). 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah skala, yaitu skala Likert. Skala yang dibuat 

adalah mengenai Motivasi Belajar. 

Kuesioner merupakan bentuk instrumen dalam pengumpulan 

data  yang fleksibel dan sangat mudah digunakan. Data yang diperoleh 

lewat penggunaan kuesioner adalah data yang dikategorikan sebagai 

data faktual. 

Untuk menyusun kuesioner yang baik, peneliti diharapkan 

melakukan prasurvai terlebih dulu ke lapangan guna mengambil 

beberapa gambaran umum yang berkaitan dengan data apa saja yang 

dibutuhkan dan dikumpulkan untuk dimasukkan dalam pertanyaan-

pertanyaaan di dalam kuesioner. Kuesioner yang baik harus mencakup 

semua data secara komprehensif semua data namun cukup singkat 

(Azwar, 2011, h. 101). 

Dalam penyajian skala Motivasi Belajar akan diberikan dalam 

bentuk suatu pilihan-pilihan jawaban berdasarkan pertimbangan bahwa 

item yang berbentuk pilhan akan memudahkan responden dalam 

menjawab. Skala yang digunakan dalam skala motivasi belajar ini 

didasarkan pada ciri-ciri motivasi belajar. Dalam pengumpulan data 

akan digunakan dua alat ukur yaitu skala untuk mengukur motivasi 
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belajar dan angket untuk mengukur keikutsertaan siswa dalam 

bimbingan belajar. 

Setiap item memiliki empat kemungkinan jawabanya itu Sangat 

sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Dalam pelaksanaannya subjek diminta untuk memilih salah satu 

dari empat kemungkinan jawaban yang telah tersedia. Semakin tinggi 

skor yang didapatkan maka akan semakin tinggi juga nilai pada 

variabel yang diukur.  

2. Blue Print dan Cara penilaian 

Pemberian skor pada aspek  motivasi belajar disusun 

menggunakan skala Likert. Pernyataan favorable pada jawaban Sangat 

Sesuai (SS) mengandung skor empat,  jawaban Sesuai (S) mendapatkan 

skor tiga, jawaban Tidak Sesuai (TS) mendapatkan skor dua, dan yang 

terakhir jawaban untuk Sangat Tidak Sesuai (STS) mengandung skor 

satu. Begitu juga sebaliknya pada item Unfavourable skoring bergerak 

dari satu sampai empat. Subjek akan mendapatkan nilai skor satu untuk 

jawaban Sangat Sesuai (SS), skor dua untuk jawaban Sesuai (S), skor 

tiga untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor empat untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 
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Tabel 1 

Penyebaran Item Skala Motivasi Belajar 

 

 

F. Uji Coba Alat  Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah kemampuan sejauh mana alat ukur menjamin 

keakuratan data yang akan digunakan. Validitas merupakan sejauh 

mana alat ukur mampu mengukur sesuatu yang akan diukur dalam 

penelitian (Al-Assaf, 2003, h,56). 

Untuk melakukan penelitian maka diharuskan untuk memiliki alat 

ukur yang baik yang juga memenuhi dalam aspek validitas.  Validitas 

merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang ingin 

diukur dalam penelitian tersebut. Bruce menyebutkan validitas adalah 

Ciri-Ciri Motivasi Belajar Item Favourable 
Item 

Unfavourable 
Jumlah Item 

Menunjukkan minat, 

memiliki perhatian dan 

menginginkan untuk ikut 

serta dalam hal 

pembelajaran 

14 8, 10 3 

Bekerja kerasa dan 

memberikan waktu untuk 

berusaha 

1, 4, 7, 9, 11, 15, 16 3, 6, 13 10 

Terus berusaha dalam 

penyelesaian tugas 
12 2, 5 3 

TOTAL 8 7 16 
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suatu kemampuan dari mjalat ukur untuk memberikan hasil yang baik 

dan benar (Swarjana, 2016, h. 39) 

Untuk menguji tingkat dan juga arah dari hubungan diantara 

variable penelitian yang diperlukan suatu teknik dari statistik yang 

disebut dengan uji korelasi. Salah satu bentuk uji korelasi untuk 

mengolah data yang berjenis interval atau rasio adalah dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment yang dikembangkan oleh 

Karl Pearson (Winarsunu, 2002, h. 245). 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Bordens dan Abbot (dalam Swarjana, 2015, h.317) 

Reliabilitas adalah suatu kemampuan dari alat tes atau alat ukur untuk 

menghasilkan hasil pengukuran yang sama meskipun pengukuran 

dilakukan secara berulang. 

 

G. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan merupakan uji t atau t-

test. Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena hipotesis dari 

penelitian ini adalah mengukur perbedaan kemandirian siswa diantara dua 

kelompok yaitu siswa yang mengikuti bimbingan belajar dengan yang 

tidak. Teknik t-test adalah teknik dari statistik yang digunakan untuk 

menguji signifikansi perbedaan dari dua buah mean yang di dapat dari dua 

buah distribusi (Winarsunu, 2002, h.87). 


