
 

 
 
 

BAB 4 
 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
 

4.1. Orientasi Kancah 
 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan tahap awal yaitu 

penentuan kancah atau tempat penelitian. Peneliti melakukan penelitian di SMP 

Kanisius. SMP Kanisius merupakan sekolah menengah tingkat pertama dan 

sekolah swasta katolik di bawah naungan Yayasan Kanisius. SMP Kanisius ini 

berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.15, Dongkelan Utara, Jampiroso, 

Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lokasinya 

juga strategis karena ada di tengah kota dan terletak di pinggir jalan. Area 

sekolah juga terdiri dari bangunan TK, SD, SMP dan Gereja. SMP Kanisius 

Temanggung resmi beroperasi dan terdaftar di Dinas Pendidikan pada tahun 

1954 dan terdapat 25 guru dan karyawan di SMP Kanisius. 

Terdapat sembilan ruang kelas di SMP Kanisius yang terdiri dari kelas 

VII,VIII dan kelas IX. Penelitian ini menggunakan subjek dari seluruh siswa kelas 

VIII SMP Kanisius yang terdiri dari tiga kelas masing-masing kelas berisi 23 

hingga 25 siswa. Siswa yang bersekolah di SMP Kanisius tidak hanya berasal 

dari dalam kota namun juga ada yang berasal dari luar kota seperti Magelang 

dan Wonosobo, adapula anak-anak dari panti asuhan yang disekolahkan di SMP 

Kanisius yang juga berasal dari kota bahkan provinsi lain seperti Kalimantan, 

Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Karakteristik SMP Kanisius Temanggung 

adalah merangkul seluruh siswa yang membutuhkan pendidikan tanpa 

memandang latar belakang keluarga siswa, misalnya siswa dari keluarga yang 
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mampu maupun tidak mampu, siswa yang secara intelektualnya baik hingga 

yang tidak baik, dan adapula siswa yang tidak diasuh orang tua hingga siswa 

yang memiliki keluarga yang masih utuh. 

Fasilitas yang ada di sekolah ini antara lain laboratorium komputer, 

laboratorium SAINS, lapangan olah raga, kantin, perpustakaan, ruang OSIS, dan 

studio musik yang dapat menunjang semangat belajar siswa. Proses 

pembelajarannya menggunakan konsep moving class dimana para siswa 

berpindah setiap pergantian pelajaran sesuai kelas mata pelajaran. Adapula 

ektrakulikuler yang diselenggarakan sekolah antara lain tari, paduan suara, 

musik, basket, badminton, dan futsal. Selain kegiatan ekstrakulikuler, adapula 

program penunjang lainnya yaitu kegiatan di hari Jumat yang diisi kegiatan 

kebersihan, kerohanian sesuai agama masing-masing, senam dan jalan sehat. 

Keamanan juga terjaga di sekolah ini, terbukti adanya satpam yang bertugas 

menjaga keamanan sekolah selama jam kerja dan penjaga sekolah yang berjaga 

di sekolah selama 24 jam. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Kanisius Temanggung karena didasari 

oleh pertimbangan sebagai berikut : 

a. Belum pernah ada penelitian mengenai hubungan antara kebahagiaan 

dengan motivasi belajar siswa SMP Kanisius Temanggung 

b. Terdapat fenomena permasalahan motivasi belajar yang terjadi di 

sekolah tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. 

c. Jumlah subjek memenuhi kriteria subjek penelitian. 
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d. Adanya ijin dari Dekan Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata untuk 

melakukan penelitian. 

e. Adanya ijin dari sekolah untuk melakukan penelitian. 
 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data 
 

Persiapan penelitian dimulai dengan penyusunan alat ukur berupa skala 

dan pengurusan perijinan penelitian. Setelah itu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur sebagai berikut : 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 
 

Penelitian ini menggunakan dua skala sebagai alat pengumpulan data. 

Subjek penelitian diminta untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban 

yang telah disediakan dan yang paling sesuai dengan keadaan diri subjek. Tiap 

item disediakan empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Dua skala dalam penelitian ini 

yaitu : 

4.2.1.1. Skala Motivasi Belajar 
 

Skala motivasi belajar terdiri dari 40 item yang terdiri dari skala motivasi 

belajar yang disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar yaitu adanya 

usaha yang terus menerus ulet dan tekun saat belajar, keyakinan akan berhasil, 

respon yang kuat terhadap persoalan, dan senang dengan hasil upaya sendiri. 

Bentuk-bentuk item- item skala motivasi belajar terdiri dari dua kelompok item 

yaitu kelompok item favourable yang berjumlah 20 item dan kelompok 
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unfavourable yang berjumlah 20 item. Adapun sebaran item-item dalam skala 

motivasi belajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Sebaran Item Skala Motivasi Belajar 
 

 
Aspek-aspek motivasi 

belajar 

Jumlah Item 
Favourable Unfavourable 

Total 

Usaha yang terus menerus, 1,9,17,25, 33 5, 13, 21, 29, 10 
ulet dan tekun saat belajar 37  

Keyakinan akan berhasil 6,  14  ,22,  30, 2,10,18,26, 34 10 
 38  
Respon yang kuat terhadap 3,  11,  19,  27, 7, 15, 23, 31, 10 
persoalan 35 39  

Senang dengan hasil upaya 8,  16,  24,  32, 4, 12, 20, 28, 10 
sendiri. 40 36  
Total 20 20 40 

 
4.2.1.2. Skala Kebahagiaan 

 
Skala kebahagiaan terdiri dari 30 item yang terdiri dari aspek-aspek 

kebahagiaan yaitu berupa kehidupan yang menyenangkan, kehidupan 

bermakna, dan keterlibatan diri. Item-item skala kebahagiaa terdiri dari dua 

kelompok yaitu kelompok favourable yang berjumlah 15 item dan unfavourable 

yang berjumlah 15 item. Adapun sebaran item-item dalam skala kebahagiaan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Sebaran Item Skala Kebahagiaan 
 

Aspek-aspek kebahagiaan Jumlah Item Total 
Favourable Unfavourable 

Kehidupan yang menyenangkan 1, 7, 13, 19, 25 4, 10, 16, 22, 10 
  28  

Kehidupan bermakna 5,11,17,23, 29 2,8,14,20,26 10 

 
Keterlibatan diri 

 
3,9,15,21,27 

 
6,12,18, 24, 30 

 
10 

Total 15 15 30 
 
 

4.2.2. Perijinan Penelitian 
 

Syarat-syarat melakukan penelitian yaitu dengan memperoleh ijin dari 

pihak-pihak yang terkait. Langkah yang dilakukan peneliti dalam memperoleh 

perijinan penelitian dengan cara mengajukan permohonan surat penelitian dari 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

ditujukan untuk kepala sekolah SMP Kanisius Temanggung. Peneliti mengajukan 

permohonan surat penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, ditujukan untuk kepala sekolah SMP Kanisius 

Temanggung. Kemudian Dekan Fakultas Psikologi Universitas katolik 

Soegijapranata Semarang mengeluarkan surat dengan nomor 

1182/B.7.3/FP/II/2019, kemudian peneliti mengajukan surat tersebut kepada 

Kepala Sekolah SMP Kanisius Temanggung. Pihak sekolah kemudian 

memberikan surat ijin diperbolehkan untuk melakukan penelitian dengan nomor 

4410/ Cc 71/ IV / 2019. 



35  
 

4.3. Uji Coba Alat Ukur 
 

Pengujian validitas menggunakan analisa Korelasi Product Moment, 

kemudian hasilnya dikoreksi menggunakan Korelasi Part Whole. Sedangkan uji 

reliabilitas terhadap kedua alat ukur digunakan teknik Alpha Cronbach. 

4.3.1. Uji Coba Skala Motivasi Belajar 
 

Hasil uji validitas skala motivasi belajar yang terdiri dari 40 item dengan 

koefisien korelasi antara 0,266 sampai 0,591 sehingga diperoleh item yang valid 

dan sebanyak 15 item dianggap gugur. Sedangkan, hasil uji reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach menyatakan bahwa koefisien reliabilitas 

sebesar 0,860. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2. 

Sebaran item yang valid dan gugur pada skala motivasi belajar adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3. Skala Motivasi Belajar 
 

Jumlah Item Total 
Aspek-aspek motivasi 

belajar 
Favourable Unfavourable Item 

Valid 
Usaha yang terus menerus, *1, *9, 17, 25, 5, 13, 21, 29, 8 

ulet dan tekun saat belajar 33  37   

Keyakinan akan berhasil *6, *14 , 
30, *38 

*22, *2, *10, 
*26, 34 

18, 3 

Respon yang kuat terhadap *3, *11, *19, 7, 15, 23, 31, 7 
persoalan 27, 35  39   

Senang dengan hasil upaya 8, 16, *24, 32, 4,12, 20, *28, 7 
sendiri. *40  36   
Total 9  16  25 

Keterangan :      
Dengan * : item gugur      
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4.3.2. Uji Coba Skala Kebahagiaan 
 

Hasil uji validitas skala kebahagiaan yang terdiri dari 30 item dengan 

koefisien korelasi antara 0,262 sampai 0,573 sehingga diperoleh 16 item yang 

valid sehingga sebanyak 9 item dianggap gugur. Sedangkan, hasil uji reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach menyatakan bahwa koefisien reliabilitas 

sebesar 0,781. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-1. 

Sebaran item yang valid dan gugur pada skala kebahagiaan sebagai berikut. 

Tabel 4.4. Skala Kebahagiaan 
 

Aspek-aspek motivasi belajar Jumlah Item Total 
Favourable Unfavourable Item 

Valid 
Kehidupan yang menyenangkan 1, 7, 13, 19, 

25 
Kehidupan bermakna 5, 11, *17, 

*23, 29 

*4, *10, 16, 22, 7 
*28 
*2,  8, *14, 20, 5 
*26 

 

Keterlibatan diri 3, 9, 15, *6, 12, 18, 24, 9 
 21,27  30   

Total 13  8  21 
Keterangan :      

 

Dengan * : item gugur 
 

4.4. Pengumpulan Data Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan metode try out, dalam metode ini 

pengambilan data yang diperoleh digunakan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas alat ukur. Pengambilan data menggunakan subjek dari SMP Kanisius 

Temanggung. Penelitian dilaksanakan selama tiga hari, hari pertama di hari 

Sabtu tanggal 9 Maret 2019 pukul 11.47 WIB di kelas 8c pada mata pelajaran 

prakarya. Hari ke dua, di hari Kamis tanggal 21 Maret 2012 pukul 07.45 WIB 
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di kelas 8a pada mata pelajaran prakarya dan hari ketiga pada hari  Sabtu 

tanggal 23 Maret 2012 pukul 07.45 WIB pada mata pelajaran bahasa indonesia 

Penelitian berjalan dengan lancar karena semua subjek kooperatif. Peneliti 

menyebar 75 skala, sebanyak 66 skala yang disebar peneliti yang digunakan 

untuk penelitian, hal tersebut berdasarkan dari pertimbangan didapatkan bahwa 

enam siswa tinggal di panti asuhan, hal ini dapat diketahui dari identitas yang 

terdapat pada skala, lalu ada tiga skala yang tidak dapat digunakan sebagai 

sumber data karena terdapat siswa yang tidak masuk. Setelah hasil skala diskor 

dan ditabulasikan, hasil tabulasi tersebut akan menjadi data penelitian. 


