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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Yang dimaksud metode kuantitaf adalah metode penelitian 

berdasarkan pada informasi angka (numerikal) atau kuantitas (Azwar, 

2000). Lebih jelasnya, penelitian ini menggunakan data berupa angka 

untuk diolah dan dianalisis dengan metode statistika. 

Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk pengujian hipotesis dan 

menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan 

penolakan hipotesis. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara 

variabel yang diteliti. 

 

B. Identifikasi Variable 

Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung (Y) : Motivasi berprestasi 

2. Variabel Bebas (X)  : Kelekatan 

- Secure attachment 

- Resistant attachment 

- Avoidant attachment 
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C. Definisi Operasional 

1. Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi adalah keinginan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorong orang untuk berusaha mencapai suatu 

standar atau ukuran keunggulan yang tinggi. 

Dalam penelitian ini motivasi berprestasi akan diukur 

menggunakan skala motivasi berprestasi. Skala ini mencakup enam 

aspek, yaitu tanggung jawab, pemilihan tugas berisiko, 

memperhatikan masukan/umpan balik, kreatifitas dan inovatif, 

menyelesaikan tugas dengan cepat, keinginan menjadi yang terbaik. 

Semakin tinggi skor total skala, semakin besar motivasi 

berprestasinya. 

 

2. Kelekatan 

Kelekatan adalah suatu tingkah laku yang khusus pada 

manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk 

mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam 

hubungan dengan orang tersebut. Kelekatan digolongkan menjadi 

tiga, yaitu Secure attachment, resistant attachment, avoidant 

attachment. 

1) Secure Attachment  
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Secure attachment adalah jenis kelekatan yang terbentuk 

dari interaksi antara figur lekat dan anak, anak merasa percaya 

terhadap orangtua/figur lekat sebagai figur yang selalu siap 

mendampingi, sensitif dan responsif, penuh cinta dan kasih 

sayang ketika anak mencari perlindungan dan atau kenyamanan, 

dan selalu menolong atau membantunya dalam menghadapi 

situasi yang mengancam dan menakutkan. 

2) Resistant Attachment 

Merupakan jenis kelekatan yang terbentuk dari interaksi 

antara figur lekat dan anak, anak merasa tidak pasti bahwa 

orangtua/figur lekat selalu ada dan responsif atau cepat membantu 

serta datang kepadanya pada saat membutuhkan mereka. 

3) Avoidant Attachment  

Merupakan jenis kelekatan yang terjadi dimana 

orangtua/figur lekat selalu menghindar dari anak, mengakibatkan 

anak melakukan penolakan juga terhadap orangtuanya. 

 

Dalam penelitian ini kelekatan akan diukur menggunakan skala 

kelekatan. Skala ini mencakup ketiga jenis kelekatan di atas. Skor 

tinggi pada salah satu jenis kelekatan, merupakan pola kelekatan 

subjek. 

D. Subjek Penelitian  
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Penelitian dilakukan pada populasi anak-anak pendampingan PS 

Garam  dengan rentang umur 6-11 tahun, atau setara dengan anak kelas 

1-6 sekolah dasar. Pengumpulan data diambil dari seluruh populasi anak 

pendampingan PS Garam yang berusia 6-11 tahun dari lima tempat 

pendampingan: Gunung Brintik, Deliksari, Bongsari, Kalialang, 

Sambiroto. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode skala. 

Metode skala adalah sebuah penyataan yang diikuti oleh kolom-kolom 

yang menunjukkan tingkatan mulai dari sangat sesuai sampai sangat 

tidak sesuai. Untuk menghindari terjadinya kecenderungan respon netral 

atau central tendency (pemusatan), dalam penyusunan kedua skala 

mengambil model Likert yang menyusuk jawaban menjadi empat 

kategori. 

Jawaban dalam skala yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan jawaban langsung yaitu responden menjawab tentang 

dirinya. Skala dalam penelitian ini berbentuk skala tertutup dimana 

peneliti sudah menyediakan jawabannya dan responden hanya tinggal 

memilih jawaban yang telah disediakan. Berikut empat kategori jawaban 

yang disediakan: ‘sangat tidak sesuai’ (STS), ‘tidak sesuai’ (TS), ‘sesuai’ 

(S), ‘sangat sesuai’ (SS). 

1. Blueprint Skala Motivasi Berprestasi 

Skala ini disusun berdasarkan enam aspek motivasi berprestasi 

dari McClelland (1987). Keenam aspek itu menjadi pedoman dalam 
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penyusunan item-item dalam skala motivasi berprestasi ini. Blueprint 

skala motivasi berprestasi dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Blueprint Skala Motivasi Berprestasi 

Aspek Jumlah Item Total 
Favorable Unfavorable 

Tanggung jawab 2 2 4 

Pemilihan tugas 

berisiko 

2 2 4 

Memperhatikan 

masukan/ umpan balik 
2 2 4 

Kreatifitas dan inovatif 2 2 4 

Menyelesaikan tugas 

dengan cepat 

2 2 4 

Keinginan menjadi 

yang terbaik 

2 2 4 

Jumlah Total 12 12 24 

 

 

2. Blueprint Skala Kelekatan 

Skala ini disusun berdasarkan variasi kelekatan dari Bowlby. 

Kelekatan yang dimiliki subjek ditentukan oleh mean terbesar dari 

tiap-tiap komponen, dan dikategorisasikan menjaditiga variasi 
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kelekatan: secure attachment, resistant attachment, serta avoidant 

attachment. Blueprint skala motivasi berprestasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 2 

Blueprint Skala Kelekatan 

Aspek Jumlah Item 

Secure attachment 4 

Resistant attachment 4 

Avoidant attachment 4 

Jumlah Total 12 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1.  Validitas 

Validitas merupakan penyataan sejauh mana alat ukur dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Suatu tes atau instrumen 

pengukuran dapat dikatakan valid apabila alat tersebut memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut (Azwar, 2000). 

Validitas umumnya dinyatakan secara empirik oleh suatu 

koefisien, yaitu koefisien validitas. Untuk mengetahui koefisien 

validitas suatu alat ukur, cara yang dapat digunakan adalah dengan 

mengorelasikan skor yang diperoleh setiap item dengan skor totalnya. 
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Pada penelitian ini koefisien antara skor item dengan skor total 

diperoleh dengan menggunakan teknik korelasi Pearson product 

moment. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur 

yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran 

(Azwar, 2000). Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas Alpha 

Cronbach. 

 

G. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment. 

Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih 

dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau 

dibuat tetap. 

  




