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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian dilakukan sebelum pengumpulan 

data. Melakukan identifikasi variabel penelitian bertujuan untuk 

menentukan alat pengumpulan data yang sesuai. Pada penelitian ini, 

variabel yang diperhitungkan adalah: 

1. Variabel tergantung  : Motivasi Belajar pada Mahasiswa 

  Perantau 

2. Variabel bebas   :  Dukungan Sosial  

 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai data-data yang 

akan dikumpulkan serta menghindari kekeliruan dalam menentukan alat 

pengumpul data, maka batasan operasional dari variabel-variabel 

penelitian perlu dijelaskan terlebih dahulu. Pengertian dari variabel-

variabel penelitian secara operasional adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi Belajar pada Mahasiswa Perantau 

Motivasi belajar pada mahasiswa perantau adalah suatu 

dorongan yang ada dalam diri untuk menguasai materi ilmu 

pengetahuan sebagai proses perubahan tingkah laku yang didapat 

melalui latihan dan pengalaman untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

pada orang yang sedang belajar diperguruan tinggi yang berasal dari 

luar kawasan aslinya atau bukan kampung halamannya. Motivasi 
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belajar pada mahasiswa perantau dalam penelitian ini akan diungkap 

dengan menggunakan skala motivasi belajar yang disusun 

berdasarkan tiga aspek motivasi belajar yaitu menggerakkan, 

mengarahkan, menopang. Semakin tinggi skor skala motivasi belajar 

mahasiswa perantau, maka semakin tinggi motivasi belajar 

mahasiswa perantau. Begitu pula sebaliknya. 

 

2. Dukungan sosial 

Dukungan sosial adalah berupa bantuan, perhatian, kepedulian dari 

individu atau kelompok baik dalam bentuk fisik maupun psikis yang 

memberikan ketenangan, rasa nyaman, rasa dicintai dan dihargai 

oleh seseorang. Dukungan sosial pada mahasiswa perantau dalam 

penelitian ini akan diungkap dengan menggunakan skala yang 

disusun berdasarka empat bentuk dukungan sosial yaitu dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, duungan instrumental, dukungan 

informatif. Semakin tinggi skor skala dukungan sosial mahasiswa 

perantau, maka semakin tinggi dukungan sosial mahasiswa perantau. 

Begitu pula sebaliknya. 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Nawawi (dikutip Waskito, 1995, h. 49) populasi 

diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu 
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penelitian. Hadi (2000, h. 220) membatasi populasi atau universum 

sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama. Data dari subjek yang akan 

digunakan dalam penelitian dapat diketahui dan ditetapkan melalui 

populasi yang nantinya akan dikenai generalisasi hasil penelitian. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa perantau di 

Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berasal dari 

angkatan 2015 - 2017. Ciri-ciri populasi ini adalah mahasiswa yang 

terdaftar di Unika Soegijapranata yang berdomisili asli bukan di 

Semarang dan merupakan mahasiswa angkatan 2015 - 2017.  

 

2. Metode Pengambilan Sampel 

 Pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan 

metode incidental sampling (sampling insidental). Sampling 

insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data 

(Sugiyono, 2012, h. 96).  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan 

menjadi dua kelompok item (pernyataan), yaitu item favourable dan 

item unfavourable. Azwar (2010, h.26) mengatakan bahwa item 
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favourable adalah item yang isinya mendukung, memihak atau 

menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan item yang 

unfavourable adalah item yang isinya tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri atribut yang diukur. 

Setiap item disediakan empat jawaban. Sistem penilaian mulai dari 1, 2, 

3 dan 4, sedangkan alternatif jawaban adalah sangat sesuai, sesuai, 

tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Pernyataan yang tergolong  

favourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab sangat 

sesuai (SS), nilai 3 jika menjawab sesuai (S), nilai 2 jika menjawab 

tidak sesuai (TS), dan nilai 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). 

Pernyataan yang tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 

4 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS), nilai 3 jika menjawab tidak 

sesuai (TS), nilai 2 jika menjawab sesuai (S), dan nilai 1 jika menjawab 

sangat sesuai (SS). 

1. Skala Motivasi Belajar 

Skala ini digunakan untuk mengungkap motivasi belajar 

pada mahasiswa perantau Unika Soegijapranata. Skala motivasi 

belajar disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar berikut 

yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang. Berikut ini 

adalah blue-print skala motivasi belajar : 
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Tabel 1  

Blue-print Skala Motivasi Belajar 

 

 

 

 

 

2. Skala Dukungan Sosial 

Skala ini digunakan untuk mengungkap dukungan sosial pada 

mahasiswa perantau Unika Soegijapranata. Skala dukungan sosial 

disusun berdasarkan bentuk-bentuk dukungan sosial berikut, yaitu: 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dan dukungan informatif. Berikut ini adalah blue-

print skala dukungan sosial: 

 

Tabel 2  

Blue-print Skala Dukungan Sosial 

 

 

 

 

 

 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah Favourable Unfavourable 

Menggerakkan 3 3 6 

Mengarahkan 3 3 6 

Menopang 3 3 6 

Jumlah 9 9 18 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah Favourable Unfavourable 

Dukungan Emosional 3 3 6 

Dukungan Penghargaan 3 3 6 

Dukungan Instrumental 3 3 6 

Dukungan Informatif 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
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E. Uji Coba Alat Ukur 

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh hasil yang 

obyektif, yang berarti bahwa penelitian tersebut dapat menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, 

alat ukur sangat diperlukan dalam setiap penelitian. Suatu alat ukur 

hendaknya dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur, dan 

mempunyai keajegan tertentu serta memenuhi syarat-syarat ilmiah 

(Azwar, 1999, h. 4). Alat pengumpul data dapat dikatakan baik jika 

dapat memenuhi dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu alat 

pengumpul data, yaitu memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

1. Validitas Alat Ukur  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1999, h. 5). Pengujian validitas 

alat ukur ini dilakukan dengan teknik korelasi product moment, yaitu 

mengkorelasikan skor item dengan skor total (Hadi, 2001, h. 273). 

Untuk mengkoreksi korelasi yang kelebihan bobot digunakan teknik 

korelasi Part Whole.  

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai 

penelitian yang reliabel. Istilah reliabilitas sering disamakan dengan 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsisensi, dan 

lain sebagainya. Pada prinsipnya reliabilitas adalah sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 1999, h. 4). 
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Cara yang digunakan untuk menghitung reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik koefisien Alpha 

yang dikembangkan oleh Cronbach (Azwar, 1999, h.26).  

F. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang digunakan dalam 

mengolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu 

kesimpulan. Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini 

dilakukan dengan teknik statistik yaitu analisis korelasi Product 

Moment Pearson,  yang memiliki tujuan untuk mencari hubungan 

antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. 


