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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal dalam  melakukan penelitian yaitu menentukan tempat 

penelitian dan memberi gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi yang 

menjadi ciri khas dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini lokasi 

penelitian adalah SMP Negeri 30 Semarang. SMP Negeri 30 Semarang 

didirikan pada tahun 5 Januari 1987. Sekolah ini berlokasi di Jalan Amarta 

21 Semarang, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat. SMPN 

30 memiliki 24 ruang kelas yang memuat kelas 7,8,9. Kelas 7 terdiri dari 8 

kelas, kelas 8 terdiri dari 8 kelas, kelas 9 terdiri dari 8 kelas. Setiap kelas 

teridiri dari kurang lebih 32-36 siswa.  Selain itu juga memiliki ruang untuk 

kegiatan lain seperti ruang guru, ruang komite sekolah, ruang tata usaha, 

laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang musik, 

UKS, mushola, aula, dan yang lainnya. 

Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar SMPN 30 menggunakan 

pedoman visi dan misi.  Visi dari SMPN 30 Semarang adalah Prima dalam 

Prestasi dan Santun dalam Perilaku. Misi dari SMPN 30 Semarang adalah : 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah.  

3. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi 

dirinya secara optimal.  
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4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

juga etika moral sehingga menjadi kearifan dan keatuan dalam 

bertindak 

5. Menerapkan managemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan stake holder sekolah. 

Subjek yang akan dijadikan penelitian adalah siswa kelas 8 SMPN 30 

Semarang tahun ajaran 2017/2018. Penelitian dilaksanakan di SMPN 30 

Semarang dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil observasi didapatkan informasi bahwa terdapat 

masalah pada siswa-siswi kelas 8 SMP N 30 Semarang perihal prestasi 

belajar IPA dengan motivasi belajar.  

2. Peneliti sudah mengetahui lokasi sehingga memudahkan dalam 

mengadakan penelitian 

3. Kesediaan SMP N 30 Semarang menjadi lokasi penelitian  

B. Persiapan penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dari permohonan ijin, persiapan alat 

ukur penelitian serta pelaksanaan uji coba alat. Adapun langkah langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Permohonan ijin pengumpulan data 

 Penelitian di SMPN 30 Semarang diawali dengan pengajuan ijin 

penelitian secara resmi dari universitas untuk SMPN 30 Semarang 

dengan nomor 2811/B.7.3/FP/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018. 

Kemudian mengajukan surat ijin penelitian dari Dinas Pendidikan 

dengan No:070/471 tertanggal 7 Juni 2018. Surat ijin penelitian dapat 
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dilihat di lampiran. Kemudian setelah dilakukan penelitian, SMPN 30 

memberikan surat keterangan sebagai bukti telah melakukan penelitian.  

2. Penyusunan Alat Ukur 

 Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan alat ukur yaitu skala motivasi belajar IPA. Skala 

motivasi belajar IPA digunakan untuk mengukur motivasi belajar IPA 

yang disusun berdasarkan aspek aspek yaitu hasrat dan keinginan untuk 

berhasil, dorongan dan kebutuan dalam belajar, harapan dan cita-cita 

masa depan, penghargaan dalam belajar, kegiatan yang menarik dalam 

belajar, lingkungan belajar yang kondusif. 

Tabel 6. Distribusi sebaran item Skala Motivasi belajar 

Aspek Motivasi Belajar 
Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Hasrat dan keinginan untuk berhasil 1,2 3,4 4 

Dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar 

5,6 7,8 4 

Harapan dan cita-cita masa depan 9,10 11,12 4 

Penghargaan dalam belajar 13.14 15.16 4 

Kegiatan yang menarik dalam belajar 17,18 19,20 4 

Lingkungan belajar yang kondusif 21,22 23,24 4 

Total 24 

 Sistem penilaian pada skala motivasi berprestasi disdasarkan pada skala 

likert. Jawaban yang disajikan terdiri dari empat ketegori yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 

Skala likert memuat item-item favorable dan unfavorable. item 

favourable dimulai dari skor tertinggi (4) untuk pilihan jawaban sangat 

sesuai (SS), skor 3 untuk pilihan jawaban sesuai (S), skor 2 untuk 

pilihan jawaban tidak sesuai (TS) dan skor 1 untuk pilihan jawaban 

sangat tidak sesuai (STS). Sedangkan untuk item unfavourable, skoe 

bergerak dari yang terendah 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS), skore 
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2 untuk jawaban sesuai (S) , skor 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS) dan 

skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS). 

C. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. UJi Validitas  Skala Motivasi Belajar. 

  Validitas berasal dari validity yan artinya sejauh mana akurasi alat 

tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukuran nya. Validitas 

suatu instrument dapat dikatakan tinggi jika memberikan data secara 

akurat  sesuai dengan tujuan pengukuran (Azwar, 2015, h 8). Pengujian 

validitas item skala motivasi belajar dengan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson. Komputasi koefisien antara item dengan skor 

total akan mengakibatkan over estimate terhadap korelasi yang 

sebenernya, sehingga perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan 

rumus Part-Whole. Untuk menentukan item valid atau gugur dengan 

pedoman dari nilai koefisien korelasi (r tabel) yaitu 0.1381 Pengujian 

validitas skala terdapat 24 item terhadap 143 subjek diperoleh sebanyak 

22 item yang valid dengan koefisien bergerak daro 0.231 sampai 0.552.  

Tabel 7. Distribusi sebaran item valid dan gugur skala motivasi belajar. 

No Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 
Hasrat dan keinginan untuk 

berhasil 
1,2 

3,4 
4 

2 
Dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar 
5,6 

7,8 
4 

3 Harapan dan cita cita masa depan 9,10 11,12 4 

4 Penghargaan dalam belajar 13,14 15,16 4 

5 
Kegiatan yang menarik dalam 

belajar 
17,18 

19,20 
4 

6 
Lingkungan belajar yang 

kondusif 
21,22 

(23),(24) 
2 

Jumlah 12 10 22 

  Keterangan : Dalam tanda ( )= nomor item gugur. 
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2. Uji Reliabilitas Alat Ukur  

 Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dari 

perhitungan di dapat hasil reliabilitas untuk skala motivasi 

berprestasi sebesar 0.857 

D. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilaksanakan di SMP Negri 

30 Semarang Jalan Amarta 21 Semarang pada tanggal 16 Juli 2018. Subyek 

yang digunakan dalam penelitian ini 72 siswa yang terbagi dalam 2 kelas, 

setiap kelas terdiri dari 36 siswa. 

Peneliti memulai dengan membuat pilihan kelas secara random di 

kertas kecil. Setelah menuliskan 8 kelas, peneliti mengambil dua secara 

random untuk dijadikan kelas yang dipilih dalam penelitian. Peneliti 

mendapatkan kelas 8B dan 8C untuk penelitian. Kemudian peneliti 

mengambil dua kertas yang bertuliskan kelas lagi untuk dijadikan bahan try 

out .  Kemudian peneliti menambah dua lagi untuk menambahkan subjek 

try out. Peneliti mendapatkan 4 kelas untuk try out yaitu kelas 8A, 8H, 8E 

dan 8F. Pelaksanaan pengumpulan data ini menggunakan try out, peneliti 

melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap alat ukur, berdasarkan uji 

validitas dan reliabilitas maka dapat digunakan untuk mengukur dalam 

penelitian. Berdasarkan ijin penelitian yang diberikan tanggal dari Dinas 

pendidikan tanggal 7 Juni 2018 maka penelitian ini dilakukan pada tanggal 

16 Juli 2016 terhadap 72 siswa, kemudian melakukan penelitian lagi pada 

tanggal 30 Juli 2018 menambah subjek sebanyak 71 siswa  yang dijadikan 

sebagai data try out. Kemudian selanjutnya alat ukur tersebut dibersihkan 
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dari item item yang tidak valid. Alat ukur inilah yang akan digunakan 

untuk pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data di lakukan tanggal 

31 Juli 3018 terhadap 72 siswa SMP 30 Semarang.Selama pelaksanaan 

pengambilan data,peneliti tidak didampingi oleh guru.  

Setelah pelaksanaan pengumpulan data, peneliti melakukan 

perhitungan terhadap semua skala yang telah diisi oleh siswa sebagai 

responden. Data secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 


