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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di SMA PL Don 

Bosko Semarang dan tempat Bimbingan belajar di Ganesha Operation 

Semarang. SMA PL Don Bosko Semarang merupakan Sekolah Menengah 

Atas yang didirikan oleh yayasan dari Pangudi Luhur yang ada di kota 

Semarang. Nama Don Bosko diambil dari nama Santo Yohanes Don 

Bosko yang merupakan seorang imam, pendidik dan juga pelindung bagi 

anak-anak dan muda-mudi. Don Bosko adalah seorang pendidik yang 

mengerti akan jiwa anak muda dan mampu membimbing dengan tegas 

tanpa menggunakan kekerasan. 

Terinsiprasi dari hidup Don Bosko, SMA Don Bosko memiliki semangat 

sebagai lembaga pendidikan yang mampu membimbing dengan tegas 

tanpaakekerasanatetapiktetapapahamkakankjiwajkaumkmuda. 

(www.smapldonbosko.pangudilluhur.org). 

Visi dari SMA PL Don Bosko Semarang adalah menjadi lembaga 

pendidikan yang unggul dalam prestasi dan peduli akan lingkungan 

dengan semangat St. Don Bosko to be Humble, Strong and Dedicated. 

SMA PL Don Bosko Semarang juga memiliki Misi, yaitu :  

1. Membudayakan sekolah sebagai komunitas orang beriman yang 

berpusat pada Yesus Kristus  
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2. Mengelola sistem manajemen pendidikan yang terencana, tertib, dan 

disiplin. 

3. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 

secara kredibel dan akuntabel. 

4. Membudayakan semangat share and mission dalam pelayanan karya 

perutusan bersama. 

5. Menumbuh kembangkan tradisi sekolah yang clean and on time. 

6. Mengembangkan soft skill secara seimbang dari segi kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

7. Membentuk karakter kaum muda menjadi calon pemimpin yang kreatif 

dan inovatif sebagai kader Gereja dan Negara 

8. Menumbuh kembangkan sikap hormat, sopan santun dan tanggung 

jawab 

9. Menumbuh kembangkan sikap kepekaan sosial dan respek terhadap 

sesama mahluk ciptaan Tuhan. 

10. Menumbuh kembangkan talenta apresiasi seni. 

 

Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari SMA PL Don 

Bosko Semarang menjadi tempat penelitian, antara lain : 

1. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara kepada Kepala SMA 

PL Don Bosko Semarang, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan 

motivasi belajar. 



41 
  
 

 
 

2. SMA PL Don Bosko belum pernah dijadikan tempat penelitian 

Perbedaan Motivasi Belajar ditijau dari keikutsertaan Bimbingan 

Belajar. 

3. Peneliti mendapatkan ijin dari Kepala SMA PL Don Bosko Semarang 

untuk  melakukan penelitian. 

 

Ganesha Operation merupakan tempat bimbingan belajar yang 

terkemuka di Indonesia dilihat dari 788 cabang yang tersebar di 272 kota 

besar di Indonesia. Ganesha Operation terbentuk dari tahun 1992 dimulai 

dari kota Bandung dan mulai merambah ke kota-kota lainnya di tahun-

tahun berikutnya. Untuk di kota Semarang dan sekitarnya ada 21 cabang, 

dan khusus Semarang ada 12 cabang. Diawal pembukaan, Ganesha 

Operation hanya membuka untuk program kelas XII SMA yang kemudian 

berkembang dan siswa bertambah setiap tahunnya. Ganesha Operation 

berhasil meluluskan lebih dari 30.000 siswanya di setiap tahunnya di 

berbagai PTN di Indonesia melalui jalur SNMPTN  

(www.ganesha-operation.com). 

Ganesha Operation memiliki Visi yaitu : menjadi lembaga 

bimbingan belajar yang terbaik dan terbesar di Indonesia. 

Dan Ganesha Operation memiliki Misi, yaitu : 

1. Mendidik siswa agar berprestasi tingkat sekolah, kota atau kabupaten, 

provinsi, nasional dan internasional 

http://www.ganesha-operation.com/
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2. Melakukan inovasi pembelajaran melalui terobosan revolusi belajar dan 

teknologi informasi 

3. Meningkatkan budaya belajar siswa 

4. Meningkatkan mutu pendidikan 

5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Beberapa pertimbangan yang mendasari Ganesha Operation menjadi 

tempat penelitian, antara lain : 

1. Ganesha Operation memiliki program pembelajaran yang baik, hal ini 

dibuktikan dengan ditunjukkannya menambahnya siswa setiap 

tahunnya. 

2.  Ganesha operation memiliki cabang yang cukup banyak dalam wilayah 

Semarang, sehingga membantu peneliti untuk mencari responden. 

3. Peneliti mendapatkan ijin dari Pimpinan Ganesha Operation Semarang 

untuk  melakukan penelitian.  

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan beberapa 

hal untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan dalam 

pelaksanaan penelitian. persiapan yang dilakukan meliputi pada bidang 

penyusunan alat ukur, survey dan permohonan ijin, lalu yang terakhir uji 

coba alat ukur (uji validasi dan reliabilitas). 
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1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan 

menggunakan skala pengukuran, yaitu skala motivasi belajar. 

Penyusunan skala ini dibuat berdasarkan ciri-ciri yang telah 

dikemukakan dalam teori di bab sebelumnya. Selanjutnya peneliti 

membuat rancangan skala yang berisi sejumlah item. Skala ini bersifat 

tertutup dimana subjek diminta untuk memilih alternative jawaban yang 

sudah ada. 

Skala motivasi belajar bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

motivasi belajar siswa yang dilihat dari keikutsertaannya pada 

bimbingan belajar. Skala motivasi belajar berisi 16 item, item-item 

tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu Favourable dan Unfavourable. 

Skala tersebut terdiri dari 9 item favourable dan 7 item unfavourable. 

Skala ini memiliki empat pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Sangat Tidak Sesuai (STS), dan Tidak Sesuai (TS). Sebaran 

item yang Motivasi Belajar lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 2. 
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Tabel 2 

Skala Uji Coba Motivasi Belajar 

 

2. Permohonan Ijin  

Permohonan ijin penelitian ini dilakukan oleh peneliti setelah 

menyusun alat ukur yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. 

Surat permohonan ijin peneliti diajukan secara tertulis kepada Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang 

diajukan kepada Kepala SMA PL Don Bosko Semarang dan Juga 

Ganesha Operation. Setelah mendapatkan ijin untuk melakukan 

penelitian, peneliti memberikan surat pengantar dari Dekan Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata kepada Kepala SMA PL Don Bosko 

Semarang dengan nomor 4029/B.7.3/FP/VIII/2017 tertanggal 30 

Agustus 2017. Peneliti juga memberikan surat pengantar kepada 

Ganesha operation Sriwijaya dengan nomor 2141/B.73/FP/III/2018 

Ciri-Ciri Motivasi Belajar Item Favourable 
Item 

Unfavourable 
Jumlah Item 

Menunjukkan minat, 

memiliki perhatian dan 

menginginkan untuk ikut 

serta dalam hal 

pembelajaran 

1, 2, 10, 18 , 24, 26 
11, 12, 19, 20, 

25,  27, 30 
13 

Bekerja kerasa dan 

memberikan waktu untuk 

berusaha 

5, 6, 9,13, 17, 21,  

23, 28, 31 

3, 4, 8, 15, 16, 

29, 32 
16 

Terus berusaha dalam 

penyelesaian tugas 
14 7, 22 3 

TOTAL 16 16 32 
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tertanggal 27 Maret 2018 dan untuk Ganesha Operation Sukun Raya 

dengan nomor 2142/B.7.3/FP/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018. 

Setelah memberikan surat pengantar maka peneliti segera melakukan 

penelitian. untuk lebih jelasnya surat perijinan penelitian dapat dilihat 

dalam lampiran. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian dilapangan, peneliti terlebih dulu 

melakukan survey ke SMA PL Don Bosko dan juga Ganesha Operation 

guna untuk memastikan tempat penelitian yang akan di gunakan sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti. Survey dan ijin melakukan 

penelitian di SMA PL Don Bosko pada tanggal 5 February 2018. setelah 

itu peneliti menyusun alat ukur yang akan digunakan. Setelah alat ukur 

selesai disusun, dan disetujui oleh dosen pembimbing, peneliti melakukan 

uji coba yang dilaksanakan pada tanggal 7 February 2018 dengan 

menggunakan kelas XI IPS sebanyak 1 kelas, dalam 1 kelas terdapat 28 

anak. Uji coba dilakukan peneliti guna mengetahui validitas dan 

reliabilitas skala yang nantinya akan digunakan. Setelah hasil validitas dan 

relibilitas sudah diketahui lalu peneliti merevisi beberapa item yang gugur 

dan juga penyebaran itemnya. 

Peneliti melakukan penelitian di SMA PL Don Bosko pada tanggal 

15 Maret 2018. Peneliti menggunakan kelas XI IPA sebanyak 3 kelas, dan 

dari 3 kelas tersebut didapatkan dengan total 69 responden. untuk kelas XI 
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IPA 1 terdapat 22 siswa, untuk XI IPA 2 terdapat 24 siswa, dan 23 siswa 

untuk kelas XI IPA 3. Penelitian dilakukan pada jam 14.15, 5 menit diawal 

peneliti melakukan instruksi untuk pengisian kuesioner, 10 menit 

kemudian para siswa sudah menyelesaikan skala, setelah itu peneliti 

membagikan snack dan siswa diperbolehkan pulang. 

Pada tanggal 27 Maret 2018 peneliti melakukan pengajuan untuk 

survey dan ijin penelitian di Ganesha Operation cabang Sriwijaya dan 

Sukun Raya. Pada tanggal 28 Maret 2018, peneliti melakukan penelitian di 

Ganesha Operation cabang Sriwijaya dan peneliti menggunakan kelas XI 

IPA. Peneliti membagi skala pada jam istirahat bimbingan belajar dan 

peneliti mendapatkan 10 responden. peneliti melakukan pengambilan data 

lagi di Ganesha Operation Cabang Sriwijaya pada tanggal 31 Maret 2018 

dan peneliti menggunakan kelas XI IPA dan di dapat sebanyak 10 

responden. 

Peneliti melakukan pengambilan data kembali di Ganesha Operation 

cabang Sukun Raya, yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018. Peneliti 

menggunakan kelas XI IPA dan peneliti mendapatkan sebanyak 20 

responden. 

Setelah selesai melakukan pengambilan data di SMA PL Don 

Bosko, ada 9 kuesioner dari responden yang gugur dikarenakan tidak 

sesuai kriteria penelitian dimana siswa tersebut mengikuti bimbingan 

belajar maka hanya 60 kuesioner yang digunakan. Setelah selesai 
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melakukan pengambilan data di SMA PL Don Bosko dan Ganesha 

Operation, peneliti melakukan olah data menggunakan SPSS. 

 

D. Uji Coba Alat Ukur 

Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada data yang telah 

diperoleh. Teknik yang digunakan pada uji validitas adalah teknik product 

moment sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. Uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 16 windows. 

Penelitian ini menggunakan skala motivasi belajar, yang terdiri dari 32 

item. Penulis menggunakan teknik try out terpakai, dimana data yang 

digunakan hanya dilakukan satu kali. Data yang telah diperoleh akan 

digunakan sebagai data uji coba dan juga data penelitian. peneliti 

menggunakan try out terpakai dikarenakan sedikitnya jumlah sumber data 

yang memenuhi dari kriteria yang ada. 

 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Belajar 

Skala motivasi belajar terdiri atas 32 item, lalu berdasarkan dari uji 

validitas terdapat 19 item valid dan 13 item gugur, lalu menjadi 16 item 

valid dikarenakan 3 item tersebut gugur dalam uji validitas dan reliabilitas 

di sebelumnya. Hasil uji koefisien validitas menunjukkan pada rentang 

0,307 hingga 0,688. 
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Hasil uji reliabilitas menunjukkan koefisien alpha Skala Motivasi 

Belajar sebesar 0,878. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ini bersifat 

reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. hasil 

penelitian dapat dilihat dalam tabel 4. 

 

Tabel 3 

Skala Hasil Analisis Data 

 

Dengan (*) = nomor item gugur  

 

 

 

 

 

Ciri-Ciri Motivasi Belajar Item Favourable 
Item 

Unfavourable 

Jumlah 

Item Valid  

Menunjukkan minat, 

memiliki perhatian dan 

menginginkan untuk 

ikut serta dalam hal 

pembelajaran 

 

1*, 2*, 10*, 18, 24*, 26* 
11, 12*, 19*, 20, 

25*, 27*, 30* 
3 

Bekerja keras dan 

memberikan waktu 

untuk berusaha 

5, 6, 9*, 13, 17, 21*, 23, 

28, 31 

3*, 4, 8, 15*, 16, 

29*, 32* 
10 

Terus berusaha dalam 

penyelesaian tugas 
14 7, 22 3 

TOTAL ITEM VALID 9 7 16 
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Tabel 4 

Sebaran item Valid dalam skala motivasi belajar 

 

Tanpa ( ) = nomor item skala lama 

Dengan ( ) = nomor item yang baru 

 

 

 

 

Ciri-Ciri Motivasi Belajar Item Favourable 
Item 

Unfavourable 

Jumlah 

Item Valid  

Menunjukkan minat, 

memiliki perhatian dan 

menginginkan untuk 

ikut serta dalam hal 

pembelajaran 

18 (14) 11(8), 20(10) 3 

Bekerja keras dan 

memberikan waktu 

untuk berusaha 

5(7), 6(11), 13(9), 17(4),  

23(1), 28(16), 31(15) 
4(6), 8(13), 16(3) 10 

Terus berusaha dalam 

penyelesaian tugas 
14 (12) 7(2), 22 (5) 3 

TOTAL ITEM VALID 9 7 16 


