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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Metode yang Digunakan 

 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode 

penelitian, dimana pengambilan keputusan, intepretasi data dan 

kesimpulan berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari analisis 

statistika. Alat yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan 

skala, sedangkan data yang diperoleh berupa data yang bersifat interval 

dan frekuensi. 

 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 
Identifikasi variabel penelitian dalam suatu penelitian perlu 

ditentukan sebelum pengumpulan data karena mengidentifikasikan 

variabel penelitian membantu dalam menentukan tehnik analisis yang 

digunakan. Adapun variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian 

ini adalah : 

 Variabel tergantung  : Motivasi Berprestasi Akademik pada Siswa 

 Variabel bebas : a. Persepsi terhadap harapan orang tua 

   b. Rasa takut gagal dalam belajar 

C. Definisi Operasional 

 
Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahpahaman 

atau perbedaan persepsi mengenai data yang akan dikumpulkan dan 

untuk menghindari kesesatan dalam mengartikan data. Definisi 

31 

 



 

 

32 

 

operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi Berprestasi Akademik 

Motivasi berprestasi akademik adalah dorongan dalam diri 

individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam 

upaya mencapai tujuan dan mencapai prestasi yang lebih tinggi dari 

prestasi yang pernah dicapai sebelumnya yang berhubungan dengan 

akademik. 

Motivasi berprestasi akademik akan diungkap dengan skala 

mengenai motivasi berprestasi akademik yang disusun berdasarkan 

cirri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi akademik 

tinggi, yaitu : memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang besar, 

mempunyai keinginan untuk berprestasi sebaik-baiknya, mempunyai 

perasaan yang kuat dalam usaha pencapaian tujuan, mempergunakan 

umpan balik untuk menentukan tindakan yang lebih efektif guna 

mencapai prestasi, cenderung bertindak secara kreatif dan inovatif, 

menyukai hal-hal baru yang penuh tantangan, cenderung mengambil 

resiko sedang. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

motivasi berprestasi akademiknya, dan sebaliknya. 

 

 

 

 

 
 



 

 

33 

 

2. Persepsi terhadap harapan orang tua 

Persepsi terhadap harapan orang tua adalah suatu proses yang ada 

dalam diri siswa untuk menyadari dan memahami keinginan dan 

kehendak orang tua dengan menggunakan kemampuan kognisi yang 

dimiliki, sampai akhirnya siswa tersebut memberikan penilaiannya 

terhadap harapan orang tua. 

Persepsi terhadap harapan orang tua akan diukur dengan skala 

persepsi terhadap harapan orang tua yang disusun berdasarakan 

aspek-aspek persepsi yang meliputi aspek kognisi, proses belajar, 

dan pemecahan persoalan. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik atau 

positif persepsi terhadap harapan orang tua, dan sebaliknya. 

3. Rasa takut gagal dalam belajar 

Rasa takut gagal dalam belajar adalah keadaan psikologis yang 

disebabkan adanya rasa khawatir yang terus menerus yang 

ditimbulkan oleh konflik yang ada dalam dirinya dan merupakan 

perasaan tak menentu, sehingga siswa takut memanfaatkan 

kemampuannya secara maksimal dalam pencapaian tujuan 

pendidikannya. 

Rasa takut gagal dalam belajar akan diukur dengan skala rasa 

takut gagal dalam belajar yang disusun berdasarkan gejala-gejala 

yang timbul karena rasa takut gagal dalam belajar, yaitu : gejala fisik 

dan gejala psikis. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi rasa takut gagal dalam belajar, dan sebaliknya. 
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D. Subyek Penelitian 

 
1. Populasi 

Hadi ( 1997, h. 220 ) mengatakan bahwa populasi merupakan 

sejumlah individu yang paling sedikit mempunyai satu ciri sifat yang 

sama, dan untuk menentukan sample, terlebih dahulu harus 

menentukan luas dan sifat-sifat populasi, juga memberi batasan-

batasan tertentu. Ciri-ciri populasi penelitian ini adalah : Siswa kelas 

III SMA Negeri 2 Tegal dengan alasan bahwa siswa-siswi kelas III 

akan segera menempuh UAN. Mereka akan berhadapan dengan 

suatu kemungkinan akan lulus atau tidak dalam UAN mendatang. 

2. Metode Pengambilan Sampel 

Untuk mengambil sample, perlu ditetapkan tehnik sampling, 

yaitu tehnik yang digunakan untuk mengambil sample ( Hadi, 1997, 

h. 222 ). Dalam penelitian ini tehnik pengambilan sample yang 

digunakan adalah cluster random sampling, yang menggunakan 

subyek dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok dimana 

penentuan kelas dilakukan dengan cara random. 

 
E. Metode Pengambilan Data 

 
Dalam metode penelitian ini, metode pengambilan data yang 

digunakan adalah metode skala. Skala psikologi mengacu pada alat ukur 

aspek atau atribut afektif. Ada tiga macam skala yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu skala motivasi berprestasi akademik, skala persepsi 
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terhadap harapan orang tua, dan skala rasa takut gagal dalam belajar, 

yang akan dijelaskan dibawah ini  

1. Skala motivasi berprestasi akademik 

   Skala ini bertujuan untuk mengungkap motivasi berprestasi 

akademik subyek yang disusun berdasarkan ciri-ciri individu yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi yang meliputi : 

a. Memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang besar, artinya 

mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan 

menentukan masa depannya, sehingga apa yang dicita-

citakannya berhasil tercapai, 

b. Mempunyai keinginan untuk berprestrasi sebaik-baiknya. 

c. Mempunyai perasaan yang kuat dalam usaha pencapaian 

tujuan, 

d. Mempergunakan umpan balik untuk menentukan tindakan 

yang lebih efektif guna mencapai prestasi dalam arti 

kegagalan-kegagalan yang dialami tidak membuatnya putus 

asa, melainkan sebagai pelajaran untuk berhasil, 

e. Cenderung bertindak secara kreatif dan inovatif, artinya 

mampu menciptakan ide/gagasan yang penuh kreasi dan 

inovasi, 

f. Menyukai hal-hal baru yang penuh tantangan, 

g.  Berani mengambil resiko, 

h. Cenderung mengambil resiko sedang,  

dalam arti tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan batas 

kemampuan yang dimilikinya semakin tinggi skor yang diperoleh maka 
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semakin tinggi motivasi berprestasi akademiknya, dan sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah motivasi 

berprestasi akademiknya. Skala motivasi berprestasi akademik memiliki 

empat (4) kategori jawaban yaitu : 

SS  : sangat sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut sangat sesuai 

dengan diri subyek. 

S : sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri 

subyek. 

TS : tidak sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan diri subyek. 

STS : sangat tidak sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut sangat tidak 

sesuai dengan diri subyek. 

 Jawaban diberi skor (1) sampai dengan (4), jawaban terhadap butir 

soal favorable jawaban SS (sangat sesuai) diberi skor empat (4), 

jawaban S (sesuai) diberi skor tiga (3), jawaban TS (tidak sesuai) diberi 

skor dua (1), jawaban STS (sangat tidak sesuai) diberi skor satu (1), 

sedangkan untuk jawaban terhadap butir soal unfavorable, jawaban SS 

(sangat sesuai) diberi skor satu (1), jawaban S (sesuai) diberi skor dua 

(2), jawaban TS (tidak sesuai) diberi skor tiga (3), jawaban STS (sangat 

tidak sesuai) diberi skor empat (4). Rancangan skala motivasi 

berprestasi akademik dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 
Rancangan Skala  Motivasi Berprestasi Akademik. 

 
Item Ciri-ciri Motivasi 

Berprestasi Akamedik Favorable Unfavorable Jumlah 

Memiliki rasa tanggung jawab 
pribadi yang besar 

4 4 8 

Mempunyai keinginan untuk 
berprestasi sebaik-baiknya 

4 4 8 

.Mempunyai perasaan yang 
kuat dalam usaha mencapai 
tujuan 

4 4 8 

Mempergunakan umpan balik 
untuk menentukan tindakan 
yang lebih efektif guna 
mencapai prestasi 

4 4 8 

Cenderung bertindak secara 
kreatif dan inovatif 

4 4 8 

Menyukai hal-hal baru yang 
penuh tantangan 

4 4 8 

Berani mengambil resiko 4 4 8 
Cenderung mengambil resiko 
sedang. 

4 4 8 

Jumlah 32 32 64 
 

2. Skala Persepsi terhadap Harapan Orang Tua. 

  Skala ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi terhadap harapan 

orang tua subyek yang disusun aspek-aspek persepsi yang meliputi   : 

a. Kognisi 

Individu dalam menafsirkan atau mengorganisasikan dan memberi 

arti terhadap suatu rangsang lalu menggunakan inderanya, yaitu 

melalui proses melihat, merasa, meraba, dan mencium yang dapat 

terjadi secara berpisah-pisah atau bersama. 
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b. Proses belajar 

Proses belajar membuat suatu informasi yang diperoleh melalui 

proses perceptual menjadi mempunyai arti bagi proses pemilihan 

tindakan, dalam proses belajar ini faktor lingkungan dan tuntutan 

individu sangat berperan. 

c. Pemecahan Persoalan 

Individu selalu dihadapkan untuk mengambil keputusan yang 

nantinya akan menentukan tindakan, informasi yang tepat diperlukan 

dalam pemecahan persoalan karena dengan informasi yang tepat 

individu mudah menentukan alternative pemecahan masalah. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik atau positif persepsi 

terhadap harapan orang tua, dan sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh maka semakin buruk persepsi terhadap harapan orang tua. 

Skala persepsi terhadap harapan orang tua memiliki empat (4) kategori 

jawaban yaitu: 

SS  : sangat sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut sangat sesuai 

dengan diri subyek. 

S : sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut sesuai dengan diri 

subyek. 

TS : tidak sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan diri subyek. 

STS : sangat tidak sesuai, yaitu apabila pernyataan tersebut sangat tidak 

sesuai dengan diri subyek. 

 Jawaban diberi skor (1) sampai dengan (4), jawaban terhadap butir 

soal favorable jawaban SS (sangat sesuai) diberi skor empat (4), 
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jawaban S (sesuai) diberi skor tiga (3), jawaban TS (tidak sesuai) diberi 

skor dua (1), jawaban STS (sangat tidak sesuai) diberi skor satu (1), 

sedangkan untuk jawaban terhadap butir soal unfavorable, jawaban SS 

(sangat sesuai) diberi skor satu (1), jawaban S (sesuai) diberi skor dua 

(2), jawaban TS (tidak sesuai) diberi skor tiga (3), jawaban STS (sangat 

tidak sesuai) diberi skor empat (4). Rancangan skala persepsi terhadap 

harapan orang tua dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Rancangan Skala Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua. 

 
 

 

 

 

 
3. Skala Rasa Takut Gagal dalam Belajar. 

Skala ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa takut gagal dalam belajar 

yang disusun berdasarkan gejala-gejala yang timbul karena rasa takut 

gagal dalam belajar, yaitu : 

1. Bersifat fisik : ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan menjadi 

tidak teratur, detak jantungnya bertambah cepat, keringat 

bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang dan sesak 

napas. 

2. Bersifat mental : adanya rasa takut, perasaan ditimpa bahaya atau 

kecelakaan, tidak mampu memusatkan perhatian, tidak berdaya, rasa 

rendah diri, hilang rasa percaya diri, dan merasa tidak tentram. 

Item Aspek-aspek persepsi Favorable Unfavorable Jumlah 

Kognisi 5 5 10 
Proses Belajar 5 5 10 
Pemecahan persoalan 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 
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Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi rasa takut 

gagal dalam belajar, dan sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

maka semakin rendah rasa takut gagal dalam belajar. 

Skala rasa takut gagal dalam belajar memiliki empat (4) kategori 

jawaban, yaitu : 

SS  : sering sekali, yaitu apabila pernyataan tersebut sering sekali 

dialami oleh subyek. 

S : sering, yaitu apabila pernyataan tersebut sering dialami oleh 

subyek. 

J : jarang , yaitu apabila pernyataan tersebut jarang dialami oleh 

subyek. 

TP  : tidak pernah, yaitu apabila pernyataan tersebut tidak pernah 

dialami oleh subyek. 

Jawaban diberi skor (1) sampai dengan (4), jawaban terhadap butir soal 

favorable jawaban SS (sering sekali) diberi skor empat (4), jawaban S 

(selalu) diberi skor tiga (3), jawaban J (jarang) diberi skor dua (2), 

jawaban TP (tidak pernah) diberi skor satu (1), sedangkan untuk 

jawaban terhadap butir soal unfavorable, jawaban S (sering) diberi skor 

satu (1), jawaban SS (sering sekali) diberi skor dua (2), jawaban J 

(jarang) diberi skor tiga (3), jawaban TP (tidak pernah) diberi skor 

empat (4). Rancangan skala rasa takut gagal dalam belajar dapat dilihat 

pada tabel 3. 
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Tabel 3 
Rancangan Skala Rasa Takut Gagal dalam Belajar 

 

 

 

 

 

 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Suatu alat ukur dan hasil pengukurannya dapat bersifat obyektif 

apabila alat ukur tersebut memeuhi setidaknya dua syarat : yaitu tentang  

validitas (kestabilan) dan reliabilitas (Keajegan) (Azwar, 1997, h.5). 

Apabila suatu alat ukur telah teruji dalam hal validitas dan reliabilitasnya, 

maka alat ukur tersebut telah layak digunakan untuk mengukur variabel-

variabel dalam penelitian 

1. Validitas alat ukur. 

  Azwar (1997, h.5) mengidentifikasi validitas alat ukur sebagai 

ukuran seberapa cermat suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya 

validitas suatu pengukuran senantiasa berhubungan dengan kesesuaian 

dan kecermatan dari alat ukur yang dipergunakan. 

Menurut Ancok (1987, h.13) validitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang 

diukur. Validitas suatu item dihitung dengan mengkorelasikan hasil yang 

diperoleh setiap item dengan skor total untuk memperoleh koefisien 

korelasi dengan skor totalnya digunakan tehnik korelasi produck moment, 

sebagai berikut : 

Item Gejala-gejala yang 
timbul karena rasa 
takut gagal dalam 

belajar 
Favorable Unfavorable Jumlah 

Gejala fisik 10 10 20 
Gejala psikis 10 10 20 

Jumlah 20 20 40 
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Keterangan : 
 XYr  = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total. 
 • XY = jumlah perkalian skor item dengan skor total 
 • X = jumlah skor tiap item 
 • Y = jumlah skor total item 
 N = jumlah subyek 
 
 Hasil perhitungan yang diperoleh dengan tehnik korelasi produck 

moment tersebut masih perlu dikoreksi lagi untuk menghindari terjadinya 

over estimate terhadap koefisien validitas yang sebenarnya. Untuk 

menghindari over estimate ini maka hasil korelasi perlu dikoreksi dengan 

menggunakan rumus Part Whole (Ancok, 1987, h.17) rumus Part Whole 

yang digunakan sebagai berikut : 

( ) ( ) ( )( )( )xy
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x
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y

xyxy
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Keterangan : 
 pqr  = angka korelasi setelah dikoreksi 

 xyr  = angka korelasi sebelum dikoreksi 
 SDy = standar deviasi skor total 
 SDx = standar deviasi item 
 

Suatu hal yang harus disadari, bahwa dalam estimasi validitas pada 

umumnya tidak dapat dituntut suatu koefisien yang tinggi sekali 

sebagaimana halnya dalam interpretasi koefisien reabilitas. Menurut Azwar 

(1997, h.128) apabila koefisien validitas itu kurang daripada 0,30 biasanya 

dianggap sebagai tidak memuaskan. 
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2. Reliabilitas Alat Ukur. 

 

 Menurut Azwar (1997, h.5) reliabilitas menunjukkan sejauh mana 

pengukuran itu dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan. Bila ingin mengetahui sejauh mana tes itu 

mengungkap atau menyediakan apa yang hendak diselidiki, maka perlu 

disusun suatu tes yang dapat memasukkan faktor-faktor yang diselidiki 

benar-benar telah terungkap dalam tes tersebut. Ada beberapa cara untuk 

mengkaji reliabilitas alat ukur. 

 Cara yang digunakan untuk menghitung reliabilitas penelitian adalah 

dengan menggunakan tehnik koefisien Alpha yang dikembangkan oleh 

Cronbach (Azwar, 1986, h.26), dengan rumus : 
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Keterangan : 
 á = koefisien reliabilitas alpha 
 k = jumlah item 
 • Sx

2 = jumlah varians item 
 • Stot

2 = jumlah varians total 
1 = bilangan konstan 
 

Digunakan tehnik koefisien alpha karena memberikan harga yang 

lebih kecil atau sama besar dengan harga reliabilitas yang sebenarnya. Jadi 

akan selalu ada kemunkinan bahwa reliabilitas tes sebenarnya adalah lebih 

tingi daripada koefisien alpha (Azwar, 1997, h.20). 
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G. . Metode Analisis Data 

 

 Untuk menganalisis data, pada penelitian ini akan dilakukan uji 

secara kuantitatif dan menggunakan metode analisis data statistik. Hal ini 

dilakukan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik 

analisis regresi 2 prediktor dan korelasi product moment. 

 

1. Analisis Regresi Dua Prediktor 

 
Untuk menguji hipotesis mayor digunakan analisis regresi. Menurut 

Kerlinger (1986, h.29) analisis regresi adalah suatu metode untuk 

mengkaji akibat-akibat yang besarnya akibat lebih dari satu variable 

bebas terhadap satu variable terlihat dan menggunakan prinsip-prinsip 

korelasi dan regresi. Analisis regresi (anareg) bertujuan untuk 

memprediksi tinggi rendahnya skor variable tergantung (Y) berdasar 

atas skor dari satu atau lebih variable bebas (X). Secara teknis variable 

bebas disebut prediktor, karena dalam penelitian ini menggunakan 2 

variabel bebas maka tehnik yang digunakan adalah anareg 2 prediktor: 
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Keterangan : 
Ry12 =  korelasi antara persepsi terhadap harapan orang tua dan rasa 

takut gagal dalam belajar dengan motivasi berprestasi 
akademik. 

• x1y =  jumlah produk dari persepsi terhadap harapan orang tua dengan 
motivasi berprestasi akademik. 

• x2y =  jumlah produk dari rasa takut gagal dalam belajar dengan 
motivasi berprestasi akademik. 

• y2
 =  jumlah kuadrat dari variabel motivasi berprestasi akademik. 

• x1
2
 =  jumlah kuadrat dari persepsi terhadap harapan orang tua. 

• x2
2
 =  jumlah kuadrat dari rasa takut gagal dalam belajar. 

• x1 x2 =  jumlah kuadrat dari persepsi terhadap harapan orang tua dan 
rasa takut gagal dalam belajar dengan motivasi berprestasi 
akademik. 

a1 = koefisien persepsi terhadap harapan orang tua. 
a2 = koefisien rasa takut gagal dalam belajar. 
 

2. Korelasi Product Moment 
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Keterangan : 
XYr  = koefisien korelasi persepsi terhadap harapan orang tua atau rasa 

takut gagal dalam belajar dengan motivasi berprestasi akademik. 
N = jumlah subyek 
• XY = jumlah perkalian persepsi terhadap harapan orang tua atau rasa 

takut gagal dalam belajar dengan motivasi berprestasi akademik. 
• X = jumlah skor persepsi terhadap harapan orang tua atau rasa takut 

gagal dalam belajar. 
• Y = jumlah skor motivasi berprestasi akademik. 
• X2 = jumlah skor kuadrat skor persepsi terhadap harapan orang 

tua/rasa takut gagal dalam belajar. 
 • Y2 = jumlah kuadrat skor motivasi berprestasi akademik.  
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