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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Berdasarkan tema penelitian di atas, maka penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut mengguanakan 

angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta 

penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2010). Sedangkan menurut 

Seniati, Aries dan Bernadette (2011), penelitian kuantitatif adalah data 

yang lebih banyak berupa angka dan akan dianalisis secara statistik. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan iklim sekolah 

dan keberfungsian keluarga terhadap motivasi berprestasi pada siswa 

yang tinggal di panti asuhan.  

B. Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan gejala yang bervariasi dari objek 

penelitian maupun segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian (Arikunto, 2010). Sedangkan identifikasi 

variable adalah langkah penetapan variabel-variabel utama dalam 

penelitian serta penentuan fungsinya masing-masing (Azwar, 2011).  

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah:  

1. Variabel Tergantung (Y) : Motivasi Berprestasi Akademik 

2. Variabel Bebas (X1)  : Iklim Sekolah  

3. Variabel Bebas (X2)  : Keberfungsian Keluarga 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karekteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2011). Berikut adalah definisi 

operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini: 

1. Motivasi Berprestasi Akademik 

Motivasi berprestasi akademik adalah dorongan atau keinginan 

individu untuk berhasil mencapai prestasi akademik sebaik-baiknya. 

Variabel motivasi berprestasi akademik diungkap dengan skala 

motivasi berprestasi akademik. Indikator motivasi berprestasi yang 

digunakan yaitu menyukai tugas yang sulit dan cenderung 

berusaha untuk berhasil. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi 

pula motivasi berprestasi akademik siswa dan begitu juga 

sebaliknya. 

2. Iklim Sekolah 

Iklim sekolah adalah segala hal yang terdapat di lingkungan 

sekolah yang dirasakan berpengaruh terhadap perilaku kepala 

sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik 

atau hubungan antar peserta didik yang terlibat di dalam sekolah. 

Variabel iklim sekolah diungkap dengan skala iklim sekolah. 

Indikator iklim sekolah yang digunakan yaitu lingkungan fisik 

sekolah, sistem sekolah, lingkungan yang teratur, harapan tentang 



 

33 

 

perilaku guru dan hasil belajar siswa. Semakin tinggi skor, maka 

semakin baik iklim sekolah dan begitu juga sebaliknya. 

3. Keberfungsian Keluarga 

Keberfungsian keluarga adalah keselarasan anggota keluarga 

dalam berkomunikasi, memecahkan masalah bersama, saling bahu 

membahu, berbagi peran dan tugas terhadap anggota keluarga 

yang lain. Variabel keberfungsian keluarga diungkap dengan skala 

keberfungsian keluarga. Indikator keberfungsian keluarga yang 

digunakan yaitu pemecahan masalah komunikasi, peran, 

kemampuan bereaksi, keterlibatan efektif dan kontrol perilaku. 

Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula keberfungsian 

keluarga dan begitu juga sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi menurut Arikunto (2010) 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Azwar (2011) populasi 

adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi populasi 

yaitu seluruh siswa SMP “X” yang tinggal panti asuhan, sebanyak 52 

siswa. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode skala. Skala merupakan sebuah metode 

penelitian dengan menggunakan stimulus berupa daftar pernyataan 

atau pertanyaan yang tidak langsung mengungkapkan indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. Indikator yang dimaksud 

dapat berupa item – item, yang kemudian item – item tersebut harus 

direspon oleh subjek. Respon yang dihasilkan subjek tidak 

dikelompokkan sebagai jawaban salah atau benar selama jawaban 

tersebut jujur dan sungguh – sungguh ( Azwar, 2011).  Terdapat 3   

macam skala yang digunakan pada penelitian ini, yaitu  skala iklim 

sekolah, skala keberfungsian keluarga dan skala motivasi berprestasi 

akademik.  

1. Skala Iklim Sekolah 

Skala iklim sekolah dibuat dengan menggunakan indikator : 1) 

lingkungan fisik sekolah, 2) sistem sekolah, 3) lingkungan yang 

teratur, 4) harapan tentang perilaku guru dan hasil belajar siswa. 
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Tabel 1. Blue Print Skala Iklim Sekolah 

No Indikator Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

1. Lingkungan Fisik Sekolah  6 
 

5 11 

2. Sistem sekolah 6 5 11 

3. Lingkungan yang teratur 
 

6 5 11 

4. Harapan tentang perilaku 
guru dan hasil belajar 
siswa 

6 5 11 

 Jumlah 44 
 

Skala iklim sekolah menggunakan empat kategori jawaban 

yaitu: selalu (SL), sering (SR), kadang - kadang (KD), dan tidak 

pernah (TP). Skala iklim sekolah terdiri atas pernyataan favorable 

dan pernyataan unfavorable. Pernyataan–pernyataan tersebut 

mengarahkan kepada keadaan sebenarnya diri subjek dan 

keadaan sekolah. Skor jawaban favorable yang diperoleh subjek 

adalah skor 4 jika menjawab selalu (SL), skor 3 jika menjawab 

sering (SR), skor 2 jika menjawab kadang-kadang (KD), skor 1 jika 

menjawab tidak pernah (TP). Sedangkan skor jawaban unfavorable 

yang diperoleh subjek adalah skor 1 jika menjawab selalu (SL), 

skor 2 jika menjawab sering (SR), skor 3 jika menjawab kadang 

(KD), skor 4 jika menjawab tidak pernah (TP). 

2. Skala Keberfungsian Keluarga 
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Skala keberfungsian keluarga dibuat dengan menggunakan 

indikatori: 1) pemecahan masalah, 2) komunikasi, 3) peran, 4) 

kemampuan untuk bereaksi, 5) keterlibatan efektif, 6) kontrol 

perilaku. 

Tabel 2. Blue Print Skala Keberfungsian Keluarga 

No. Indikator Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

1. Pemecahan masalah 3 3 6 

2. Komunikasi 3 3 6 

3. Peran  3 3 6 

4. Kemampuan untuk bereaksi 3 3 6 

5. Keterlibatan efektif 3 3 6 

6. Kontrol perilaku 3 3 6 

 Jumlah 36 

 

Skalai keberfungsian keluarga menggunakan empat kategori 

jawaban yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), 

dan sangat tidak sesuai (STS). Skala keberfungsian keluarga terdiri 

atas pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Skor 

jawaban favorable yang diperoleh subjek adalah skor 4 jika 

menjawab sangat sesuai (SS), skor 3 jika menjawab sesuai (S), 

skor 2 jika menjawab tidak sesuai (TS), skor 1 jika menjawab 

sangat tidak sesuai (STS). Sedangkan skor jawaban unfavorable 

yang diperoleh subjek adalah skor 1 jika menjawab sangat sesuai 

(SS), skor 2 jika menjawab sesuai (S), skor 3 jika menjawab tidak 

sesuia (TS), skor 4 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). 

3. Skala Motivasi berprestasi 
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Skala motivasi berprestasi dibuat dengan menggunakan 

indikatori: 1) choice of task or interest (memilih untuk mengerjakan 

tugas yang sulit daripada tugas yang mudah), 2) effort 

(mengarahkan usaha agar berhasil). 

Tabel 3. Blue Print Skala Motivasi Berprestasi 

No. Indikator Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable  

1. Choice of task or interest 
(memilih untuk mengerjakan 
tugas yang sulit daripada 
tugas yang mudah) 

7 7 14 

2. Effort (mengarahkan usaha 
agar berhasil) 

7 7 14 

 Jumlah 28 

 

Skala motivasi berprestasi akademik menggunakan model 

summated rating dari Likert dengan menggunakan empat kategori 

jawaban yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), 

dan sangat tidak sesuai (STS). Skala keberfungsian keluarga terdiri 

atas pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Skor 

jawaban favorable yang diperoleh subjek adalah skor 4 jika 

menjawab sangat sesuai (SS), skor 3 jika menjawab sesuai (S), 

skor 2 jika menjawab tidak sesuai (TS), skor 1 jika menjawab 

sangat tidak sesuai (STS). Sedangkan skor jawaban unfavorable 

yang diperoleh subjek adalah skor 1 jika menjawab sangat sesuai 

(SS), skor 2 jika menjawab sesuai (S), skor 3 jika menjawab tidak 

sesuia (TS), skor 4 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

Setiap penelitian yang melibatkan pengukuran pasti 

membutuhkan hasil yang benar-benar mencerminkan masalah yang 

diselidiki, sehingga objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.  

1. Validitas 

Validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2011). Sebuah 

instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang diinginkan. 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi Product 

Moment dari Karl pearson. Untuk menghindari kelebihan bobot 

koefisien korelasi penelitian masih perlu dikorelasikan dengan 

menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

2. Reliabilitas  

Azwar (2016) mengungkapkan bahwa reliabilitas adalah 

sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrument 

yang baik tidak akan mengarahkan respon untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya dan 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, 
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maka berapa kalipun diambil tetap akan sama. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini diukur menggunakan pendekatan internal consistency 

(Cronbach’s alpha coefficient). Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil 

yang lebih teliti serta mampu memberikan harga yang lebih kecil 

atau sama besar dengan reliabilitas yang sebernarnya. Untuk 

penghitungan uji reliabilitas alat ukur, peneliti menggunakan 

bantuan seri program statistik SPSS. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk 

mengolah dan menganalisis data yang diperoleh hingga dapat diukur 

suatu kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

metode teknik analisis regresi dua prediktor. Penelitian ini memiliki 

dua metode analisa data:  

1. Analisis untuk hipotesis mayor  

Pengujian hipotesis mayor dalam penelitian ini, menggunakan 

prediktor dengan alasan terdapat satu variabel dependen dan dua 

variabel independen. Teknik Analisis Regresi merupakan teknik 

analisis yang mengungkapkan suatu fenomena yang 

menunjukkan hubungan sebab akibat. Penelitian ini juga akan 

menguji suatu hubungan yang terjadi antara iklim sekolah dan 

keberfungsian keluarga dengan motivasi berprestasi.  
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2. Analisis untuk hipotesis minor  

Pengujian hipotesis minor pada penelitian ini menggunakan 

perhitungan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 

Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk mengetahui 

korelasi dua variabel (satu variabel bebas dan satu variabel 

tergantung). 


