
24 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran 

penyelidikan dan sesuatu itu menunjukkan variasi baik dalam jenis 

maupun tingkatannya. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang 

diperhitungkan dalam analisis pengujian hipotesis adalah : 

1. Variabel tergantung : Motivasi berprestasi  

2. Variabel bebas     : Kepercayaan diri 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Untuk mempermudah jalannya penelitian, perlu ditentukan 

batas operasional variabel - variabel dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi adalah suatu daya penggerak psikis yang 

dapat menggerakan, mengarahkan, menguasai, mengatasi rintangan-

rintangan dan bersaing melalui usaha-usaha, yang berada di dalam 

diri individu yang bersangkutan. Motivasi berprestasi ini akan 

diungkap dengan menggunakan skala ciri-ciri motivasi berprestasi, 

yang disusun dengan menggunakan enam ciri-ciri orang yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi, yaitu mempunyai hasrat untuk 

mencapai tujuan dengan hasil yang sebaik-baiknya, memiliki rasa 

tanggung jawab pribadi yang besar, mempergunakan umpan balik, 
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cenderung mengambil resiko yang cukup besar, cenderung bertindak 

secara kreatif dan inovatif, menyukai hal – hal yang penuh 

tantangan. Semakin tinggi skor skala motivasi berprestasi, maka 

makin tinggi motivasi berprestasi dan sebaliknya. 

 

2. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah sikap positif berupa keyakinan pada 

diri individu untuk berhasil dan mampu berperilaku sesuai dengan 

kemampuannya sendiri sehingga individu tersebut mempunyai 

perasaan cukup aman dan tahu apa yang dibutuhkan dalam 

kehidupannya, tidak cemas dalam melakukan tindakan-tindakannya 

dan bertanggung jawab atas perbuatannya.  

Kepercayan diri remaja dalam penelitian ini akan diungkap 

dengan menggunakan skala kepercayaan diri yang mencakup tiga 

ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri yaitu individu 

merasa adekuat terhadap tindakan yang dilakukan, individu memiliki 

asertivitas, individu memiliki ketenangan sikap. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh maka semakin tinggi kepercayaan diri, dan 

sebaliknya. 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Sebelum melakukan penelitian, harus ditentukan terlebih 

dahulu luas daerah yang harus diteliti. Dalam metode penelitian 

daerah penelitian tersebut dikenal dengan istilah populasi. Hadi 
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(1996, h. 70) mengatakan bahwa populasi merupakan sejumlah 

individu yang paling sedikit mempunyai satu ciri atau sifat yang 

sama. Hampir setiap penelitian ilmiah dilakukan terhadap sebagian 

dari hal yang sebenarnya akan diteliti. Jadi penelitian hanya 

dilakukan terhadap sampel bukan terhadap populasi. Hadi 

menambahkan bahwa dalam suatu penelitian segala hal yang perlu 

diperhatikan adalah menentukan dahulu luas dan sifat populasi, 

memberikan batasan tegas, kemudian menetapkan sampelnya. 

Sampel penelitian ini diambil dari populasi penelitian yakni remaja 

yang berada di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih.  

Metode pengambilan subyek yang digunakan pada penelitian 

ini menggunakan metode populasi, yaitu penentuan subyek 

penelitian ditentukan berdasarkan subyek atau obyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (dalam 

Aspros Binareka, 2010, h. 128 ) 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode skala. Metode 

skala memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari 

berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain. Stimulus metode 

skala berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap 

indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Indikator - 

indikator perilaku tersebut diterjemahkan dalam bentuk item - item. 



27 

 

 

 

Jawaban subyek dalam satu item hanya merupakan sebagian dari 

banyak indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan 

kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis baru dapat dicapai bila 

semua item telah direspon (Azwar, 2004, h. 3-4  ). 

Berikut ini adalah rancangan skala motivasi berprestasi pada 

remaja yang tinggal di panti asuhan dan skala kepercayaan diri yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

1. Skala Motivasi Berprestasi 

Skala ini merupakan skala yang mengungkap motivasi berprestasi 

pada anak panti asuhan. Item - item dalam skala motivasi berprestasi ini 

disusun berdasarkan ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi , 

yaitu : 

a. Mempunyai hasrat untuk mencapai tujuan dengan hasil yang 

sebaik-baiknya, 

b. Memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang besar, mampu 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan mengambil 

keputusan untuk masa depannya sehingga apa yang dicita – 

citakan berhasil dicapai, 

c. Mempergunakan umpan balik untuk mengambil keputusan dalam 

bertindak lebih efektif guna mencapai prestasi, kegagalan yang 

dialami tidak membuatnya putus asa, melainkan sebagai 

pelajaran untuk berhasil, 

d. Cenderung mengambil resiko yang cukup besar, dalam arti 

tindakan-tindakannya sesuai dengan batas kemampuan yang 

dimilikinya, 
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e. Cenderung bertindak secara kreatif dan inovatif, 

f. Menyukai hal – hal yang penuh tantangan, 

Skala tingkat motivasi berprestasi ini disusun berdasarkan ciri-

ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, dengan empat 

alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai ( SS ), Sesuai ( S ), Tidak 

Sesuai ( TS ) dan Sangat Tidak sesuai (STS). 

Sistem skoring dalam skala ini membedakan item yang 

bersifat favorable dan unfavorable. Nilai dari skala motivasi 

berprestasi ini berskala empat yaitu item yang bersifat favorable 

(pernyataan yang mendukung) ,jawaban Sangat Sesuai (SS) bernilai 

4, Sesuai (S) bernilai 3, Tidak Sesuai (TS) bernilai 2 dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) bernilai 1, sedangkan untuk tiap pernyataan yang 

bersifat unfavorable (pernyataan yang tidak mendukung) adalah : 

Sangat Sesuai (SS) bernilai 1, Sesuai (S) bernilai 2, Tidak Sesuai 

(TS) bernilai 3 dan Sangat Tidak Sesuai ( STS ) bernilai 4. 

Subyek penelitian diminta untuk memilih salah satu dari lima 

kemungkinan jawaban yang disediakan. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh subjek sebagai responden semakin tinggi motivasi 

berprestasinya dan sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

subjek sebagai responden semakin rendah motivasi berprestasinya. 

Rancangan butir skala motivasi berprestasi dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. 
Rancangan Skala Motivasi Berprestasi 

No Ciri-ciri Individu 
yang memiliki 
motivasi berprestasi 

Favourable Unfavourable total 

1 Memiliki hasrat 
mencapai tujuan 

3 3 6 

2 Bertanggung jawab 3 3 6 
3 Menggunakan umpan 

balik 
3 3 6 

4 Berani mengambil 
risiko 

3 3 6 

5 Kreatif dan Inovatif 3 3 6 
6 Menyukai tantangan 3 3 6 
 Total 18 18 36 

2. Skala Kepercayaan Diri 

Skala ini merupakan skala untuk mengungkap kepercayaan 

diri. Skala ini merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan tentang 

suatu ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri, yang ditulis, 

disusun, dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respon seseorang 

terhadap pernyataan tersebut dapat diberi skor dan kemudian dapat 

diinterpretasikan. Dari respons subjek pada setiap pernyataan itu 

kemudian dapat disimpulkan mengenai kepercayaan diri subjek yang 

bersangkutan. Skala kepercayaan diri ini disusun dengan cara 

menggunakan ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri, 

yakni sebagai berikut: 

a. Individu merasa adekuat terhadap tindakan yang dilakukan. 

Individu tersebut merasa cukup optimis, cukup ambisius, tidak 

selalu memerlukan bantuan orang lain, sanggup bekerja keras, 

mampu menghadapi tugas dengan baik dan bekerja secara efektif 

serta bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya. 
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b. Individu memiliki asertivitas. Individu tersebut mampu 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, aktif menghadapi 

keadaan lingkungan, berani mengemukakan kehendak atau ide-

idenya secara bertanggung jawab dan tidak mementingkan diri 

sendiri. 

c. Individu percaya sekali terhadap dirinya serta memiliki 

ketenangan sikap. Reaksi yang ditampilkan adalah bersikap 

tenang, tidak mudah gugup, cukup toleran terhadap berbagai 

macam situasi. 

Skala kepercayaan diri ini disusun dengan menggunakan 

metode penskalaan Likert. Skala ini memiliki empat alternatif 

jawaban yaitu Sangat Sesuai ( SS ), Sesuai ( S ), Tidak Sesuai ( TS ) 

dan Sangat Tidak sesuai (STS). 

Sistem skoring dalam skala ini membedakan item yang 

bersifat favorable dan unfavorable. Nilai dari skala kepercayaan diri 

ini berskala empat yaitu item yang bersifat favourable (pernyataan 

yang mendukung) ,jawaban Sangat Sesuai (SS) bernilai 4, Sesuai (S) 

bernilai 3, Tidak Sesuai (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS) bernilai 1, sedangkan untuk tiap pernyataan yang bersifat 

unfavourable (pernyataan yang tidak mendukung) adalah : Sangat 

Sesuai (SS) bernilai 1, Sesuai (S) bernilai 2, Tidak Sesuai (TS) 

bernilai 3 dan Sangat Tidak Sesuai ( STS ) bernilai 4. 

Subyek penelitian diminta untuk memilih salah satu dari lima 

kemungkinan jawaban yang disediakan. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh subjek sebagai responden semakin tinggi kepercayaan 
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dirinya dan sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subjek 

sebagai responden semakin rendah kepercayaan dirinya. Rancangan 

butir skala kepercayaan diri dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. 
Rancangan Skala Kepercayaan Diri  

No Ciri-Ciri Individu yang 
memiliki Kepercayaan 

Diri 

Favourable Unfavourable Total 

1 Merasa adekuat 
terhadap tindakan yang 
dilakukan 

4 4 8 

2 Memiliki asertivitas 4 4 8 
3 Memiliki ketenangan 

sikap 
4 4 8 

 Total 12 12 24 
 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Hasil yang objektif selalu diharapkan dalam setiap penelitian yang 

dilakukan, artinya hasil yang diperoleh merupakan hasil yang 

sesungguhnya dari variabel yang diteliti. Penelitian ini juga melakukan 

suatu pengukuran yang pada akhirnya untuk memperoleh hasil yang 

benar-benar menggambarkan permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu 

data yang diperoleh dari pengukuran tersebut haruslah akurat. Untuk 

memperoleh data yang akurat, maka diperlukan alat ukur yang bersifat 

valid dan reliable, sehingga kiranya perlu dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas pada alat ukur yang digunakan, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Hadi (2004, h. 102 ), validitas adalah seberapa 

cermat suatu alat ukur dapat mengungkap gejala - gejala atau bagian-

bagian yang hendak diukur. Alat ukur dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pendapat ini 

didukung oleh Azwar ( 2004, h.7 ) yang mengatakan bahwa validitas 

adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

melakukan fungsi ukurnya. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten, digunakan 

teknik komputasi korelasi antara setiap item dengan suatu kriteria 

tertentu. Kriteria yang digunakan adalah skor internal yaitu skor total 

alat ukur yang bersangkutan. Prosedur ini disebut konsistensi 

internal ( Azwar, 2004, h.152 ). 

Konsitensi internal didapat dengan mengkorelasikan antara 

skor pada masing - masing item dengan skor total. Untuk 

memperoleh koefisien antara skor tiap item dengan skor total, 

dipergunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson (Azwar, 

2004, h. 60 ). 

Untuk menghindari terjadinya over estimate (angka korelasi 

yang kelebihan bobot) hasil korelasi perlu dikoreksi dengan 

menggunakan rumus Part Whole. Kelebihan bobot terjadi karena 

skor butir item yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai 

komponen skor total sehingga menyebabkan angka korelasi menjadi 

besar ( Ancok, 1987, h. 17 ).  
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Keseluruhan analisis validitas pada penelitian ini dikerjakan 

dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program 

Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS ) for Windows 

Release 13.0. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas sering diartikan sebagai keterpercayaan 

keterampilan, keterandalan, keajegan, kestabilan dan konsistensi. 

Meskipun reliabilitas sering diartikan dalam bermacam - macam 

konsep, akan tetapi ide dasar yang terdapat pada konsep reliabilitas 

adalah tingkat keterpercayaan dari hasil pengukuran (Azwar, 1998, 

h.4) 

Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini 

digunakan teknik yaitu reliabilitas koefisien Alpha Cronbach 

(Azwar, 1998, h. 184 ). 

Alasan peneliti menggunakan teknik Alpha adalah sebagai berikut: 

a. Teknik alpha merupakan salah satu teknik uji reliabilitas yang 

saat ini paling terandalkan dan banyak digunakan. 

b. Perhitungan teknik alpha didasarkan pada teknik Internal 

Consistency. 

c. Dari koefisien alpha dapat diketahui apakah item saling 

menunjang satu dengan yang lainnya. 

d. Teknik alpha secara tidak langsung juga memberikan informasi 

tentang daya dukung tiap item lainnya. 

Keseluruhan analisis reliabilitas pada penelitian ini dikerjakan 

dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program 
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Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS ) for Windows 

Release 13.0. 

 

F. Metode Analisis data 

Menurut Hermawan (1992, h. 90 - 92) data mentah tidak akan 

berguna apabila tidak dianalisis. Dengan menganalisis data, maka 

data tersebut dapat diberi arti dan makna yang. berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian sehingga data mempunyai makna 

untuk menjawab masalah yang diteliti dan bermafaat untuk menguji 

hipotesis. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

pada penelitian ini digunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson (Azwar, 2004, h.60).  

Keseluruhan perhitungan analisis data pada penelitian ini 

dikerjakan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows Release 13.0. 
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