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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

memastikan tempat penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

sekolah menengah pertama Krista Mitra Semarang sebagai tempat 

melaksanakan penelitian.  

Sekolah Menengah Pertama Krista Mitra berada di Jalan Puri 

Anjasmoro Blok FF Nomor 01, Tawangsari, Kota Semarang. Sekolah 

yang memiliki tempat bersama dengan SMA Krista Mitra memiliki 

beberapa fasilitas seperti perpustakaan, lab Bahasa, koperasi, tempat 

ibadah, lapangan olahraga, dan kantin. 

SMP Krista Mitra memiliki total 19 orang guru dan 4 orang 

dibagian administrasi. Jumlah siswa keseluruhan SMP Krista Mitra saat 

ini adalah 177 siswa, terdiri dari siswa kelas 7 sebanyak 61 orang terbagi 

dalam 3 kelas, kelas 8 sebanyak 48 orang terbagi dalam 3 kelas, dan kelas 

9 sebanyak 68 orang terbagi dalam 3 kelas.   

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

a. Skala Motivasi Berprestasi 

Penyusunan item-item dalam skala ini dibuat berdasarkan 

aspek-aspek motivasi berprestasi, yaitu: memiliki hasrat dalam 
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menggapai tujuan dengan hasil sebaik-baiknya, mempunyai 

tanggung jawab pribadi yang besar, berani mengambil resiko 

pekerjaan yang cukup besar, memperhatikan umpan balik, dan 

bertindak kreatif inovatif dalam menyelesaikan tugasnya. Skala ini 

memiliki empat pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), 

Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Adapun 

item pernyataan skala ini dibuat dalam bentuk favorable dan 

unfavorable, memiliki jumlah total 25 item dengan distribusi 

sebaran item sebagai berikut: 

Tabel 3 

Distribusi Sebaran item Skala Motivasi Berprestasi 

 

Aspek-aspek 

Motivasi Berprestasi 

Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

Memiliki hasrat 

mencapai tujuan 

1,11,21 6,16 5 

Bertanggung jawab 7,17,22 2,12 5 

Berani mengambil resiko 3,13,23 8,18 5 

Memperhatikan umpan 

balik 

9,19,24 4,14 5 

Kreatif dan inovatif 5,15,25 10,20 5 

Jumlah Total 15 10 25 

 

b. Skala Sibling Rivalry 

Penyusunan item-item dalam skala ini dibuat berdasarkan 

karakteristik perilaku sibling rivalry, yaitu: kritis, suka mengejek, 

memaki dan tidak berteguran, mencari perhatian orangtua, 

menjadi pengadu, dan agresif. Skala ini memiliki empat pilihan 

jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), 

Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Adapun item pernyataan skala 
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ini dibuat dalam bentuk favorable dan unfavorable, memiliki 

jumlah total 25 item dengan distribusi sebaran item sebagai 

berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Sebaran Item Skala Sibling Rivalry 

 

Karakteristik 

Sibling Rivalry 

Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

Kritis 1,11 6,16,21 5 

Suka mengejek, memaki, 

dan tidak berteguran 

7,17 2,12,22 5 

Mencari perhatian 

orangtua 

3,13 8,18,23 5 

Menjadi pengadu 9,19 4,14,24 5 

Agresif 5,15 10,20,25 5 

Jumlah Total 15 10 25 

 

2. Permohonan Izin Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti memastikan 

perijinan dari pihak-pihak terkait. Langkah awal yang dilakukan 

peneliti adalah menyerahkan proposal penelitian kepada pihak 

sekolah Krista Mitra Semarang. Setelah mendapat perijinan dari pihak 

sekolah, peneliti kemudian meminta surat ijin penelitian dari Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata dengan nomor 

0116/B.7.3/FP/IX/2018 untuk dapat melaksanakan penelitian di 

sekolah Krista Mitra Semarang. Dengan surat ijin penelitian tersebut, 

peneliti memberikan kepada pihak sekolah untuk dapat melaksanakan 

penelitian.  
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode try out 

terpakai untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dilakukan 

karena keterbatasan waktu dan padatnya agenda sekolah Krista Mitra 

yang hendak melaksanakan ujian tengah semester. Pengambilan data 

dilakukan hanya satu kali, dimana data yang didapatkan peneliti gunakan 

sebagai uji coba dan sebagai data penelitian.  

Penelitian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 September 

2018 pukul 07.30 – 14.00 di area sekolah Krista Mitra Semarang. 

Dikarenakan terdapat beberapa kelas yang sedang melakukan ujian pada 

saat itu, kepala sekolah mengatur kelas mana yang dapat peneliti gunakan 

untuk mengambil data penelitian. Terdapat 5 kelas dari 9 total kelas yang 

diperbolehkan kepala sekolah untuk peneliti mengambil data, yaitu kelas 

7a, 7c, 8a, 9b, 9c. Sebelum peneliti memberikan skala pada siswa, peneliti 

terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan 

pengisian skala. Skala diberikan kepada seluruh siswa yang ada di dalam 

kelas. Setelah skala dibagikan, peneliti kembali menjelaskan instruksi 

pengisian skala. Seleksi berdasarkan kriteria sampel yang di pakai dalam 

penelitian ini tidak dilakukan di awal, melainkan di akhir setelah seluruh 

siswa mengisi skala. Hal ini dikarenakan permintaan sekolah supaya tidak 

terjadi kecemburuan diantara siswa. Seleksi pun dilakukan oleh peneliti 

sendiri dengan memisahkan data yang memenuhi kriteria dan yang tidak 

memenuhi kriteria. dari 105 skala yang telah disebar, peneliti 

mendapatkan 61 skala yang memenhi kriteria dengan rincian sebagai 
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berikut: 21 responden dari kelas 7, 16 responden dari kelas 8, dan 24 

responden dari kelas 9.  

  

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Berprestasi 

Hasil uji validitas dari skala motivasi berprestasi yang terdiri 

dari 25 item terdapat 16 item yang valid. Pengujian dilaksanakan 

sebanyak dua putaran dimana pada putaran pertama terdapat 9 item 

yang gugur. Koefisien validitas terendah adalah 0,228 dan koefisien 

validitas tertinggi adalah 0,598. Nilai koefisien Alpha Cronbach pada 

putaran pertama memperoleh angka sebesar 0,742 dan setelah peneliti 

menghilangkan item gugur, pengujian putaran kedua memperoleh 

nilai koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,813. Berdasarkan hasil uji 

validitas dan reliabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini 

baik dan layak dipakai dalam penelitian. 

Tabel 5 

Sebaran item Valid dan Gugur Skala Motivasi Berprestasi 

 

Aspek-aspek 

Motivasi Berprestasi 

Item Item 

Valid Favorable Unfavorable 

Memiliki hasrat 

mencapai tujuan 

1,11,(21) 6,(16) 3 

Bertanggung jawab 7,(17),22 2,12 4 

Berani mengambil resiko 3,13,(23) (8),18 3 

Memperhatikan umpan 

balik 

9,19,24 4,(14) 4 

Kreatif dan inovatif 5,(15),(25) 10,(20) 2 

Total Item Valid 10 6 16 
Keterangan: 

Dengan (…)  = nomor item yang gugur 

Tanpa (…)     = nomor item yang valid 

 



40 
 

 
 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Sibling Rivalry 

Hasil uji validitas dari skala motivasi berprestasi yang terdiri 

dari 25 item terdapat 16 item yang valid. Pengujian dilaksanakan 

sebanyak dua putaran dimana pada putaran pertama terdapat 9 item 

yang gugur. Koefisien validitas terendah adalah 0,281 dan koefisien 

validitas tertinggi adalah 0,594. Nilai koefisien Alpha Cronbach pada 

putaran pertama memperoleh angka sebesar 0,737 dan setelah peneliti 

menghilangkan item gugur, pengujian putaran kedua memperoleh 

nilai koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,794. Berdasarkan hasil uji 

validitas dan reliabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini 

baik dan layak dipakai dalam penelitian. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Sibling Rivalry 

 

Karakteristik 

Sibling Rivalry 

Item Item 

Valid Favorable Unfavorable 

Kritis 1,11 (6),16,(21) 3 

Suka mengejek, memaki, 

dan tidak berteguran 

7,17 2,(12),(22) 3 

Mencari perhatian 

orangtua 

(3),(13) 8,18,23 3 

Menjadi pengadu (9),19 (4),(14),24 2 

Agresif 5,15 10,20,25 5 

Total Item Valid 7 9 16 
Keterangan: 

Dengan (…)  = nomor item yang gugur 

Tanpa (…)     = nomor item yang valid 
 

  


