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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode  Penelitian Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitaf. 

Penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang dicapai dengan 

prosedur statistic atau pengukuran yang memusatkan pada suatu variabel 

(Sujarweni, 2014, h 39). Dimana metode ini menggunakan angka untuk 

menguji hipotesis. Hasil perhitungan data penelitian tersebut nantinya akan 

diujikan terhadap hipotesis yang telah dibuat. 

B. Indentifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah hal yang memiliki bentuk apa saja yang telah ditetapkan  

peneliti untuk di teliti dan dipelajari hingga dapat informasi, diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan ( Sugiyono dalam Sujarweni, 2014, h  44). Semua 

variabel psikologi yang konsepnya jelas pasti dapat diukur yaitu di 

klasifikasikan dengan pengukuran.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

tergantung.  variable yang terdapat dalam penelitian ini yakni : 

1. Variabel tergantung : prestasi belajar IPA 

2. Variabel bebas : motivasi belajar 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi darti suatu definisi mengenai variabel 

penelitian yang dirumuskan untuk memahami arti dari variabel penelitian 

sebelum diadakan analisis (Sujarweni, 2014, h 7).  

Dalam penelitian ini, definisi operasional dari masing masing variable 

dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Prestasi Belajar IPA 

Prestasi belajar adalah puncak dari proses belajar atau hasil akhir yang 

didapat seseorang melalui interaksi antara belajar dengan mengajar, dengan 

berbagai faktor yang telah dipelajari selama proses belajar ilmu 

pengetahuan alam (IPA) melalui teori, percobaan dan pengamatan secara 

ilmiah. Prestasi belajar IPA diukur melalui hasil rapor semester 2 . 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah daya dorong yang membuat seseoang siswa 

mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan melalui keterampilan yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan. Aspek motivasi belajar adalah adanya 

hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, adanya harapan dan cita cita masa depan, adanya penghargaan 

dalam belajar, adanya kegiatan menarik dalam belajar, adanya lingkungan 

belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa belajar 

dengan baik.  



 

 

Untuk mengetahui gambaran motivasi belajar pada subjek maka 

peneliti menggunakan skala motivasi belajar yang akan disusun dengan 

mengacu pada aspek motivasi belajar. semakin tinggi skor yang 

didapatkan maka semakin tinggi motivasi siswa begitu sebaliknya.  

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang memberikan jawaban 

melalaui skala 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah yang terdiri atas obyek atau subjek 

yang memiliki karakteristik dan kualitas yang di tetapkan peneliti 

untuk diteliti lalu ditarik kesimpulan. (Sujarweni, 2014, h 65). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 8 SMP N 30 

Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunkan cluster random sampling. 

Menurut Azwar (2015, h 87) teknik cluster random sampling adalah 

teknik yang digunakan untuk mengambil sampel secara acak 

terhadap kelompok bukan terhadap subjek individual. Peneliti 

menggunakan teknik ini karena jumlah populasi homogen yaitu 

seluruh kelas 8 SMP N 30 semarang tahun 2017/2018. 
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E. Metode Pengumpulan data 

1. Prestasi belajar 

Metode pengumpulan data prestasi belajar menggunakan 

pengukuran prestasi belajar yang diambil dari hasil nilai yang telah 

didapat oleh siswa SMP N 30 Semarang kelas 8. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan nilai rapor semester 2 siswa kelas 8 SMPN 30 

Semarang. 

2. Motivasi belajar  

a. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan skala dengan skala 

Likert. Skala Likert terdiri dari berberapa item, pada setiap item 

disediakan empat alternatife jawaban atau dengan skor 1 sampai 

4. Subjek akan memilih salah satu alternatif jawaban dengan 

memberikan checklist pada kolom yang telah di sediakan.  

Soal pada item favorable, skor 4 diberikan pada jawaban 

sangat sesuai, skor 3 diberikan pada jawaban sesuai, nilai 2 pada 

jawaban tidak sesuai, skor 1 pada jawaban sangat tidak sesuai. 

Soal pada item unfavorable, skor 4 diberikan pada jawaban 

sangat tidak sesuai, skore 3 diberikan pada jawaban tidak sesuai, 

skor 2 diberikan pada jawaban sesuai dan skor 1 diberikan pada 

jawaban sangat sesuai.  

b. Blue Print dan Cara Penilaiannya 

Skala motivasi belajar disusun berdasarkan aspek aspek 

motivasi belajar menurut Uno yaitu adanya hasrat dan keinginan 

untuk berhasil, adanys dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 
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adanya harapan dan cita cita masa depan, adanya penghargaan 

dalam belajar, adanya kegiatan menarik dalam belajar, adanya 

lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seorang siswa dapat belajar.  

Blue print motivasi belajar dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 5. Blue print skala motivasi belajar 

Aspek 

Pernyataan 
Jmlh 

soal favorable 
Un-

favorable 

Adanya hasrat dan keinginan 

untuk berhasil 
2 2 4 

Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 
2 2 4 

Adanya harapan dan cita cita 

masa depan 
2 2 4 

Adanya penghargaan dalam  

belajar 
2 2 4 

Adanya kegiatan yang 

menarik dalam  belajar 
2 2 4 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif, 

memungkinkan seorang 

siswa belajar dengan baik  

2 2 4 

jumlah 12 12 24 

 

3. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah ketepatan suatu alat ukur ,dimana skor tes dapat 

mengukur apa yang sepantasnya diukur seperti pada fungsi ukurnya. 

(Siswanto, 2017, h 18). Uji validitas dilakukan dengan teknik 

korelasi product moment dari peason. Komputasi koefisien antara 

item dengan skor total akan mengakibatkan over estimate terhadap 

korelasi yang sebenernya, sehingga perlu dilakukan koreksi dengan 

menggunakan rumus Part-Whole. 
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4. Reliabilitas Alat Ukur 

Taraf sejauh mana tes sebagai alat ukur menunjukan keajegan 

dan dapat dipercaya dengan melihatkan ketepatan dan ketelitian hasil 

(Siswanto, 2017, 27). Pada penelitian ini dugunakan teknik 

perhitungan reabilitas koefisien Alpha Cronbach 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan prestasi belajar sebagai variabel 

tergantung sedangkan motivasi belajar sebagai variabel bebas. 

Metode yang digunakan untuk mengalasis penelitian ini dilakukan 

Uji kuantitatif dengan menggunakan metode analisis dan statistik. 

Pengolahan data menggunakan korelasi product moment untuk 

membuktikan hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi 

belajar IPA. Perhitungan product moment dari pearson. 

 

 

 

 

 

 


