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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif korelasional. Metode kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama 

dalam penelitian dan penentuan fungsi dari masing-masing variabel (Azwar, 

2004). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel  tergantung : Keterlibatan siswa 

2. Variabel bebas        : Efikasi diri  

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu pengertian yang diberikan pada suatu 

variabel guna mengukur variabel tersebut (Nazir, 2011). Definisi operasional dari 

kedua variabel tersebut adalah: 

1. Keterlibatan siswa adalah komponen psikologis yang berkaitan dengan 

rasa kepemilikan siswa akan sekolah dan elemen yang menyertainya 
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serta penerimaan akan nilai-nilai atau peraturan sekolah, dan 

komponen perilaku yang berkaitan dengan partisipasi aktif dalam 

kegiatan sekolah. Keterlibatan siswa dalam penelitian ini akan diungkap 

dengan skala keterlibatan siswa yang didasarkan pada aspek behavioral 

engagement, emotional engagement dan cognitive engagement. Semakin 

tinggi skor keterlibatan siswa, maka semakin tinggi tingkat keterlibatan siswa 

begitu juga sebaliknya. 

2. Efikasi diri adalah keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri 

dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan 

dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi 

tertentu. Efikasi diri pada penelitian ini diungkap dengan skala efikasi diri 

yang didasarkan pada aspek kognitif, motivasi, afeksi, dan seleksi. Semakin 

tinggi skor efikasi diri maka menunjukkan semakin tinggi pula tingkat efikasi 

diri dan begitu sebaliknya. 

 

3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa/siswi SD Pangudi Luhur Xaverius 

Semarang. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran dari populasi. 

Menurut Setyorini dan Wibhowo (2008) sampel adalah sebagian anggota 
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populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut 

teknik sampling. Melihat pernyataan diatas, penarikan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik cluster sampling.  

Teknik cluster sampling adalah teknik sampling dari kelompok-kelompok 

unit yang kecil atau cluster (Nazir, 2011). Dengan kesempatan yang sama ini, 

hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. 

 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Penelitian ini akan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa skala. Peneliti akan menggunakan dua skala. 

Skala yang pertama yaitu skala untuk mengungkap keterlibatan siswa dan 

skala yang kedua adalah skala untuk mengungkap efikasi diri. 

3.05.02. Blueprint dan Cara Penilaian 

3.05.02.1. Skala Keterlibatan Siswa 

Skala keterlibatan siswa menggunakan Skala Likert yaitu skala 

sikap yang disusun untuk mengungkapkan sikap pro dan kontra, positif dan 

negatif, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek (Sugiyono, 2013). 

Skala yang disajikan terdiridari 30 item yang berhubungan dengan 

keterlibatan siswa berdasarkan faktor keterlibatan siswa menurut 

Fredericks dkk., 2004 yaitu behavioral engagement, emotional 

engagement, dan cognitive engagement. 

Item pada skala keterlibatan siswa berisi item pernyataan 

favorabledan unfavorable. Dalam penelitian ini, akan menggunakan 
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empat kategorijawaban dengan masing-masing skor yang berbeda pada 

setiapkategorinya, yaitu: “Sangat Tidak Sesuai (STS)” dengan skor 

1,“Tidak Sesuai (TS)” dengan skor 2, “Sesuai (S)” dengan skor 3, 

dan“Sangat Sesuai (SS)” dengan skor 4. 

 

Tabel 3.1 
Blueprint Jumlah Item Skala Keterlibatan Siswa 

 

 

3.05.02.2. Skala Efikasi Diri 

Item pada skala efikasi diri berisi item pernyataan favorable dan 

unfavorable. Dalam penelitian ini, akan menggunakan empat kategorijawaban 

dengan masing-masing skor yang berbeda pada setiap kategorinya, yaitu: 

“Sangat Tidak Sesuai (STS)” dengan skor 1,“Tidak Sesuai (TS)” dengan skor 

2, “Sesuai (S)” dengan skor 3, dan“Sangat Sesuai (SS)” dengan skor 4. Skala 

efikasi diri disusun berdasarkan dimensi tingkat kognitif, motivasi, afeksi, 

seleksi. 

Tabel 3.2 
Blueprint Jumlah Item Skala Efikasi Diri 

 

Aspek Efikasi Diri 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Kognitif 4             4                              8 
Motivasi 4 4 8 
Afeksi 4 4 8 
Seleksi 4 4 8 

Total 16 16 32 

 

 

Aspek Keterlibatan Siswa 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Behavioral Engagement 5 5 10 
Emotional Engagement 5 5 10 
Cognitive Engagement 5 5 10 

Total 15 15 30 
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Azwar (2004) menjelaskan bahwa validitas adalah sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Pada penelitian 

ini, validitas alat ukur akan diukur menggunakan validitas isi. Menurut 

Matondang (2009), validitas isi mampu mengukur apa yang benar-benar 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. Validitas dalam penelitian ini diuji menggunakan validitas isi dan 

dikoreksi menggunakan teknik part-whole. 

 

3.06.02.  Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapatdipercaya (Matondang, 2009). Arifin (dalam Matondang, 2009) 

menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliabel apabila dapat selalu 

memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada 

waktu yang berbeda.Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reliabilitas pengukuran (Measurement Realibility). Reliabilitas dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Reliabilitas alat ukur 

ditentukan juga oleh daya beda item. Jika skala tersusun dari daya beda item 

tinggi, maka Cronbach’s Alpha akan tinggi. Item dikatakan reliabel jika 

jawaban subyek terhadap pernyataan konsisten. Koefisien reliabel berada 

dalam rentang angka dari 0 sampai 1.00 semakin tinggi nilai koefisien 

reliabilitas (mendekati 1.00) berarti pengukuran semakin reliabel (Azwar, 

2004). 
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3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode Analisis korelasi 

Product Moment. Sebelum menganalisis data penelitian, dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas dan uji linearitas dengan bantuan Program SPSS For 

Windows 16.0. 
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