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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Tegal, yang 

terletak di jalan lumba-lumba Tegal. Sekolah ini berdiri pada 14 

juli 1980. Mulai dari berdirinya, sekolah ini sudah mempunyai 

motto “ Keberhasilan anak didik adalah doa dan harapan serta 

usaha meningkatkan ilmu merupakan salah satu cirri orang yang 

beriman “. SMA Negeri 2 Tegal ini memiliki 23 kelas dengan 

jumlah keseluruhan siswa 916 anak, yaitu 314 siswa duduk di 

kelas satu, 308 siswa duduk di kelas dua dan 294 siswa duduk di 

kelas tiga. Kelas satu terdiri dari delapan kelas, kelas dua terdiri 

dari delapan kelas yang terdiri dari tiga kelas IPA, empat kelas 

IPS, dan satu kelas BAHASA. Kelas tiga terdiri dari tujuh kelas 

yang terdiri dari tiga kelas IPA, tiga kelas IPS, dan satu kelas 

BAHASA. Sedangkan jumlah guru yang mengajar di sekolah ini 

sebanyak 53 guru serta 16 staf pegawai bukan guru. 

Fasilitas yang tersedia di SMA Negeri 2 Tegal antara 

lain : laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium 

fisika, dua laboratorium komputer dan ruang ketrampilan, di 

sekolah ini juga terdapat laboratorium bahasa serta laboratorium 

video, ruang koperasi sekolah, ruang komite, dan ruang UKS 

yang digunakan apabila ada siswa yang sakit. Hal inilah yang 

menjadi keunggulan di sekolah ini. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru BP, 

peneliti mendapat informasi bahwa siswa-siswa di SMA tersebut 

cukup memiliki keinginan untuk berprestasi sebanyak 51 %. 

Kebanyakan mereka mau dapat lulus dari SMA agar dapat 

meneruskan sekolah  ke jenjang yang lebih tinggi atapun 

langsung bekerja. Hal ini terjadi mungkin karena siswa-siswa 

yang bersekolah disini memiliki motivasi untuk belajar. Sehingga 

dalam bersekolah mereka ingin dapat lulus sehingga mereka 

dapat meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.   

Adapun yang menjadi alasan-alasan peneliti untuk 

melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Tegal adalah : 

1. SMA Negeri 2 Tegal belum pernah dipakai sebagai tempat 

penelitian mengenai motivasi berprestasi akademik pada 

siswa SMA Negeri 2 Tegal ditinjau dari persepsi terhadap 

harapan orang tua dan rasa takut gagal dalam belajar. 

2. Sekolah yang bersangkutan bersedia untuk menjadi tempat 

penelitian. 

3. Peneliti mengenal kondisi lokasi penelitian dengan baik. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan mulai dari penyusuan alat 

ukur, permohonan ijin penelitian dan pelaksanaan uji coba alat 

ukur untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur, sampai 

pelaksanaan penelitian itu sendiri. 
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1. Penyusunan Alat Ukur 

Persiapan penelitian dimulai dengan penyusunan alat 

ukur. Alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

skala. Sesuai dengan tujuan penelitian dan penggunaan 

metode pengambilan data digunakan 3 buah skala, yaitu skala 

motivasi berprestasi akademik, skala persepsi terhadap 

harapan orang tua dan skala rasa takut gagal dalam belajar. 

a. Skala Motivasi Berprestasi Akademik 

Peneliti menyusun skala motivasi berprestasi 

akademik berdasarkan pada ciri-ciri nya, yaitu : (1) 

Memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang besar, (2) 

Mempunyai keinginan untuk berprestasi sebaik-baiknya 

(3) Mempunyai perasaan yang kuat dalam usaha mencapai 

tujuan (4) Mempergunakan umpan balik untuk 

menentukan tindakan yang lebih efektif guna mencapai 

prestasi (5) Cenderung bertindak secara kreatif dan 

inovatif (6) Menyukai hal-hal baru yang penuh tantangan 

(7) Berani mengambil resiko (8) Cenderung mengambil 

resiko sedang. Skala motivasi berprestasi terdiri dari 64 

item pernyataan dan disediakan empat pilihan jawaban 

dalam setiap pernyataan dan subyek diminta untuk 

memilih salah satu dari ke empat pilihan jawaban tersebut. 

Penilaian skala didasarkan dua kelompok item- item yang 

berbentuk favorable dan unfavorable dengan empat 

pilihan jawaban yaitu : SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS 
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(Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Adapun 

skor untuk setiap jawaban akan bergerak dari 4-1 untuk 

item yang berbentuk pernyataan favorable dan bergerak 

dari 1-4 untuk item yang berbentuk unfavorable. Sebaran 

butir pernyataan motivasi berprestasi dapat dilihat dari 

tabel 4 berikut. 

Tabel 4 
Sebaran item Skala  Motivasi Berprestasi Akademik. 

Item Ciri-ciri Motivasi Berprestasi 
Akamedik Favorable Unfavorable Jumlah 

Memiliki rasa tanggung jawab 
pribadi yang besar 

1,17,33,49 9,25,41,57 8 

Mempunyai keinginan untuk 
berprestasi sebaik-baiknya 

10,26,42,58 2,18,34,50 8 

.Mempunyai perasaan yang kuat 
dalam usaha mencapai tujuan 

3,19,35,51 11,27,43,59 8 

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

12,28,44,60 4,20,36,52 8 

Cenderung bertindak secara 
kreatif dan inovatif 

5,21,37,53 13,29,45,61 8 

Menyukai hal-hal baru yang 
penuh tantangan 

14,30,46,62 6,22,38,54 8 

Berani mengambil resiko 7,23,39,55 15,31,47,63 8 
Cenderung mengambil resiko 
sedang. 

16,32,48,64 8,24,40,56 8 

Jumlah 32 32 64 
 

b. Skala Persepsi terhadap Harapan Orang Tua 

Peneliti menyusun skala persepsi terhadap 

harapan orang tua berdasarkan pada aspek-aspek persepsi, 

yaitu : (1) Kognisi, (2) Proses belajar, dan (3) Pemecahan 

persoalan. Skala persepsi terhadap harapan orang tua 
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terdiri dari 30 item pernyataan dan disediakan empat 

pilihan jawaban dalam setiap pernyataan dan subyek 

diminta untuk memilih salah satu dari ke empat pilihan 

jawaban tersebut. Penilaian skala didasarkan dua 

kelompok item- item yang berbentuk favorable dan 

unfavorable dengan empat pilihan jawaban yaitu : SS 

(Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS 

(Sangat Tidak Sesuai). Adapun skor untuk setiap jawaban 

akan bergerak dari 4-1 untuk item yang berbentuk 

pernyataan favorable dan bergerak dari 1-4 untuk item 

yang berbentuk unfavorable. Sebaran butir pernyataan 

perilaku prososial dapat dilihat dari tabel 5 berikut. 

Tabel 5 
Sebaran item Skala Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Skala Rasa Takut Gagal Dalam Belajar 

Peneliti menyusun skala Rasa takut gagal dalam 

belajar berdasarkan pada gejala-gejala nya, yaitu : (1) 

Gejala fisik,dan (2) Gejala psikis.  Skala rasa takut gagal 

dalam belajar terdiri dari 40 item pernyataan dan 

disediakan empat pilihan jawaban dalam setiap pernyataan 

Item Aspek-aspek persepsi Favorable Unfavorable Jumlah 

Kognisi 1,7,13,19,25 4,10,16,22,28 10 
Proses Belajar 5,11,17,23,29 2,8,14,20,26 10 
Pemecahan persoalan 3,9,15,21,27 6,12,18,24,30 10 

Jumlah 15 15 30 
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dan subyek diminta untuk memilih salah satu dari ke 

empat pilihan jawaban tersebut. Penilaian skala didasarkan 

dua kelompok item-item yang berbentuk favorable dan 

unfavorable dengan empat pilihan jawaban yaitu : SS 

(Sering Sekali), S (Sering), J (Jarang), dan TP (Tidak 

Pernah). Adapun skor untuk setiap jawaban akan bergerak 

dari 4-1 untuk item yang berbentuk pernyataan favorable 

dan bergerak dari 1-4 untuk item yang berbentuk 

unfavorable. Sebaran butir pernyataan dukungan sosial 

teman sebaya dapat dilihat dari tabel 6 berikut. 

Tabel 6 
 

Sebaran item Skala Rasa Takut Gagal dalam Belajar 

 
 

2. Permohonan Perijinan 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih 

dahulu mengajukan ijin secara informal kepada pihak sekolah 

melalui kepala sekolah. Setelah mendapatkan ijin secara 

informal, peneliti mengajukan surat permohonan ijin secara 

formal kepada pihak Fakultas Psikologi UNIKA 

Item Gejala-gejala yang 
timbul karena rasa 
takut gagal dalam 

belajar 
Favorable Unfavorable Jumlah 

Gejala fisik 1,5,9,13,17, 
21,25,29,33,37 

3,7,11,15,19, 
23,27,31,35,39, 

20 

Gejala psikis 4,8,12,16,20, 
24,28,32,36,40 

2,6,10,14,18, 
22,26,30,34,38 

20 

Jumlah 20 20 40 
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Soegijapranata Semarang. Surat ijin penelitian tersebut 

disahkan dengan tanda tangan Dekan Fakultas Psikologi 

UNIKA Soegijapranata Semarang tertanggal 03 April 2007, 

Nomor : 566/B.7.2/FP/IV/2007. Surat ijin penelitian tersebut 

ditunjukkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tegal. 

Setelah dipelajari oleh kepala sekolah SMA tersebut, maka 

diberilah ijin untuk mengadakan penelitian serta menentukan 

waktu penelitian tersebut dapat dilaksanakan. 

 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Untuk memenuhi persyaratan alat ukur yang 

memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, skala tersebut 

diuji cobakan pada subyek yang telah ditentukan. Sebelum 

dilaksanakan penelitian yang sesungguhnya terlebih dahulu 

dilakukan uji coba ( try out ) pada alat ukur yang akan 

digunakan. Pelaksanaan uji coba dilakukan pada tanggal 11 

April 2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

Cluster Random Sampling. Pada pelaksanaannya skala 

dibagikan kepada 78 siswa SMA Negeri 2 Tegal yaitu pada 

kelas 3 IPA 1 dan kelas 3 IPS 3. Pembagian skala dilakukan 

secara langsung kepada subyek dan peneliti menunggu di 

dalam ruang kelas bersama dengan guru BP. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini, semua siswa langsung 

menyerahkan skala tersebut hari itu juga. 
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4. Uji Coba Skala Penelitian 

a. Uji Validitas 

Data dari hasil penyebaran skala motivasi 

berprestasi akademik, skala persepsi terhadap harapan 

orang tua , dan skala rasa takut gagal dalam belajar, 

dimasukkan dalam tabulasi dan selanjutnya dilakukan 

perhitungan validitas dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment dari Pearson yang selanjutnya dikoreksi 

dengan koreksi part whole. Perhitungan validitas tersebut 

menggunakan program SPSS (Statistical Package for 

Social Science) for Windows release 13.00. 

Berdasarkan uji validitas alat ukur diperoleh hasil 

bahwa skala perilaku motivasi berprestasi akademik yang 

diberikan pada 78 siswa, yang terdiri dari 64 item terdapat 

19 item yang gugur yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 

24, 28, 32, 33, 38, 40, 44, 45, 47, dan 48. Item yang valid 

dengan koefisien korelasi yang sudah dikoreksi bergerak 

dari 0,302 - 0,648. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D-1. Untuk mengetahui item yang valid dan 

gugur pada skala motivasi berprestasi akademik, dapat 

dilihat pada tabel 7 berikut : 
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Tabel 7 
Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala  Motivasi Berprestasi Akademik. 
 

Item Ciri-ciri Motivasi Berprestasi 
Akamedik Favorable Unfavorable Jumlah 

Memiliki rasa tanggung jawab 
pribadi yang besar 

(1),(17),(33)
,49 

9,25,41,57 8 

Mempunyai keinginan untuk 
berprestasi sebaik-baiknya 

10,26,42,58 (2),18,34,50 8 

.Mempunyai perasaan yang kuat 
dalam usaha mencapai tujuan 

(3),19,35,51 11,27,43,59 8 

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

12,(28),(44),
60 

(4),20,36,52 8 

Cenderung bertindak secara 
kreatif dan inovatif 

(5),21,37,53 13,29,(45),6
1 

8 

Menyukai hal-hal baru yang 
penuh tantangan 

14,30,46,62 6,22,(38),54 8 

Berani mengambil resiko (7),23,39,55 15,31,(47),6
3 

8 

Cenderung mengambil resiko 
sedang. 

(16),(32),(4
8),64 

(8),(24),(40),
56 

8 

Jumlah 32 32 64 
 

Keterangan : (..)  item gugur 

 

Pada skala persepsi terhadap harapan orang tua 

yang diberikan pada 78 siswa terdiri dari 30 item terdapat 

9 item gugur yaitu nomor 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 24 dan 25. 

Item yang valid dengan koefisien korelasi yang sudah 

dikoreksi bergerak dari 0,333 - 0,645. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran D-2. Untuk mengetahui item 
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yang valid dan gugur pada skala persepsi terhadap harapan 

orang tua, dapat dilihat pada tabel 8 berikut : 

Tabel 8 
Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : (..) item gugur 

 

Sedangkan pada skala rasa takut gagal dalam 

belajar yang diberikan pada 78 siswa terdiri dari 40 item 

terdapat 18 item gugur yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 

13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 23, 34, dan 35. Item yang valid 

dengan koefisien korelasi yang sudah dikoreksi bergerak 

dari 0,329-0,632. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D-3. Untuk mengetahui item yang valid dan 

gugur pada skala rasa takut gagal dalam belajar, dapat 

dilihat pada tabel 9 berikut : 

 

 

 

 

 

Item Aspek-aspek 
persepsi Favorable Unfavorable Jumlah 

Kognisi (1),(7),(13),19,(25) 4,(10),16,22,28 10 
Proses Belajar 5,11,17,23,29 (2),8,14,20,26 10 
Pemecahan 
persoalan 

(3),9,15,21,27 (6),12,18,(24),30 10 

Jumlah 15 15 30 
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Tabel 9 
Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Rasa Takut Gagal dalam Belajar 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : (..) item gugur 

 

b.  Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas terhadap ke tiga alat ukur 

menggunakan tehnik uji reliabilitas Alpha Cronbach 

dengan program SPSS (Statistical Package for Social 

Science) for Windows release 13.00. Hasil uji reliabilitas 

menunjukkan bahwa ke tiga alat ukur reliabel. Koefisien 

reliabilitas untuk skala motivasi berprestasi akademik 

adalah 0,930. Koefisien reliabilitas untuk skala persepsi 

terhadap harapan orang tua adalah 0,876. Koefisien 

reliabilitas untuk skala rasa takut gagal dalam belajar 

adalah 0,879. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D-1, D-2, dan D-3. 

 

 

Item Gejala-gejala 
yang timbul 
karena rasa 
takut gagal 

dalam belajar 

Favorable Unfavorable Jumlah 

Gejala fisik (1),(5),9,(13),(17), 
21,25,29,33,37 

(3),(7),(11),(15),(19), 
(23),27,31,(35),39, 

20 

Gejala psikis 4,8,12,(16),20, 
24,28,32,36,40 

(2),(6),(10),(14),(18), 
22,26,30,(34),38 

20 

Jumlah 20 20 40 
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Setelah uji validitas dan reabilitas dilakukan, 

maka sebelum melaksanakan penelitian perlu dilakukan 

kembali penyusunan item-item pada skala motivasi 

berprestasi akademik, skala persepsi terhadap harapan 

orang tua, dan skala rasa takut gagal dalam belajar. Pada 

item-item yang valid hasil pengujian validitas dan 

reabilitas item telah disusun nomor-nomor item baru yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan nomor item lama 

menjadi nomor item yang baru, namun tetap berdasarkan 

aspek dan jenis skala tersebut. Rincian no item baru pada 

skala motivasi berprestasi akademik, skala persepsi 

terhadap harapan orang tua, dan skala rasa takut gagal 

dalam belajar dapat dilihat pada tabel 10, 11, dan 12. 
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Tabel 10 

Distribusi item baru skala motivasi berprestasi akademik  

Setelah uji coba 

Item Ciri-ciri Motivasi Berprestasi 
Akamedik Favorable Unfavorable 

Jumlah 

Memiliki rasa tanggung jawab pribadi 
yang besar 

1(1),17,33, 
49 

9(9),25(17), 
41(24),57 
(42) 

5 

Mempunyai keinginan untuk 
berprestasi sebaik-baiknya 

10(10),26 
(18),42(31),58
(43) 

2(2),18(25), 
34(36),50 

7 

.Mempunyai perasaan yang kuat 
dalam usaha mencapai tujuan 

3(3),19(26),35
(37),51 

11(11),27 
(19),43(32), 
59(44) 

7 

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

12(12),28 
(20),44,60 

4(4),20(27), 
36(38),52 

5 

Cenderung bertindak secara kreatif 
dan inovatif 

5(5),21(28),37
(39),53 

13(13),29 
(21),45(33), 
61 

6 

Menyukai hal-hal baru yang penuh 
tantangan 

14(14),30 
(22),46(34),62
(45) 

6(6),22(29), 
38(40),54 

7 

Berani mengambil resiko 7(7),23(30),39
(41),55 

15(15),31 
(23),47(35), 
63 

6 

Cenderung mengambil resiko sedang. 16(16),32, 
48,64 

8(8),24,40, 
56 

2 

Jumlah 21 24 45 
    

Nomor didalam tanda ( ) = nomor item baru 

   Nomor diluar tanda ( ) = nomor item lama 
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Tabel 11 

Distribusi Item Baru Skala Persepsi 

Terhadap Harapan Orang Tua Setelah Uji Coba 

 

Nomor didalam tanda ( ) = nomor item baru 

   Nomor diluar tanda ( ) = nomor item lama 

 

Tabel 12 

Distribusi Item Baru Skala Rasa Takut Gagal  

Dalam Belajar Setelah Uji Coba 

 

 

Item Aspek-aspek 
persepsi Favorable Unfavorable Jumlah 

Kognisi 1(1),7,13,19,25 4(4),10(7),16 
(12),22(17),28 

5 

Proses Belajar 5(5),11(8),17 
(13),23(18),29(21) 

2(2),8(10),14 
(15),20(19),26 

9 

Pemecahan 
persoalan 

3(3),9(11),15(16), 
21(20),27 

6(6),12(9),18(14) 
,24,30 

7 

Jumlah 10 11 21 

Item Gejala-gejala yang 
timbul karena rasa 
takut gagal dalam 

belajar 
Favorable Unfavorable Jumlah 

Gejala fisik 1(1),5(5),9(9),13 
(13),17(16), 
21(18),25,29,33,37 

3(3),7(7),11(11) 
,15,19, 
23,27,31,35,39, 

9 

Gejala psikis 4(4),8(8),12(12), 
16(15),20(17), 
24(19),28(20) 
,32(21),36(22),40 

2(2),6(6),10(10) 
,14(14),18, 
22,26,30,34,38 

13 

Jumlah 15 7 22 
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah alat ukur tersusun 

dengan baik dan telah di uji validitas dan reabilitasnya, lalu 

dilakukan dengan cara membagikan tiga skala secara satu persatu ( 

skala motivasi berprestasi akademik, skala persepsi terhadap harapan 

orang tua serta rasa takut gagal dalam belajar ) kepada subyek 

penelitian yang berjumlah 72 siswa kelas 3 SMA Negeri 2 Tegal 

pada kelas 3 IPA 3 dan kelas 3 IPS 2 secara langsung pada tanggal 

30 April 2007. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik Cluster Random Sampling. Pada teknik ini penempatan 

sampel diambil dengan cara mengambil dua kelas SMA kelas 3 dari 

tujuh kelas yang ada secara undian. 

Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti hanya melakukan 

penelitian dalam waktu satu hari saja yaitu pada tanggal 30 April 

2007. Dalam pelaksanaannya peneliti dibantu oleh guru BP. Peneliti 

bersama guru BP masuk kedalam ruang kelas yang terpilih sebagai 

penelitian, Kemudian guru BP memberikan sedikit penjelasan 

kepada para siswa lalu memberikan waktu kepada peneliti  

Selanjutnya peneliti mulai memperkenalkan diri, membagikan skala 

serta menjelaskan petunjuk pengisian skala. Pada saat pengerjaan 

skala ini, peneliti mengawasi semua siswa dengan tetap didampingi 

oleh guru BP dan setelah semua siswa selesai mengerjakan, peneliti 

mengumpulkan kembali skala tersebut. 
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