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BAB IV 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara motivasi 

berprestasi remaja di panti asuhan dengan kepercayaan diri. Sebelum 

mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat atau 

kancah pelaksanaan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran 

singkat mengenai kondisi dari tempat dan segala persiapan penelitian yang 

dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih 

Semarang yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin No. 14 Semarang. Panti 

Asuhan ini bernaung di bawah yayasan Gereja GKI Beringin Semarang.   

Jumlah remaja yang tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih ada 

48 orang, yaitu 29 perempuan dan sisanya 19 orang laki-laki. 

Pembimbingnya ada dua orang tua asuh dan  tiga pengasuh. Jumlah kamar 

tidur untuk laki-laki jadi satu barak (ruangan), dan untuk perempuan ada 

enam kamar dan satu kamar berisi tiga sampai lima orang. Jumlah kamar 

mandi ada sembilan. Tempat belajar menjadi satu di ruang tengah. Syarat 

penerimaan penghuni Panti Asuhan adalah: berlatar belakang dari keluarga 

tidak mampu, berada dalam kondisi keluarga yang bermasalah, usia mulai 

anak-anak sampai remaja awal, waktu kunjungan orang tua sekali dalam 

seminggu pada hari Jumat.  
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Para remaja tersebut asalnya dititipkan orang tua, ada yang dibuang, 

ada yang orang tuanya bercerai, dan ditemukan di jalan. Berikut ini adalah 

perincian untuk jumlah dan umurnya: 

UMUR (  Tahun ) JUMLAH ( Anak ) 

  5 1 

7 3 

8 2 

12 2 

13 5 

14 9 

15 7 

16 13 

17 3 

19 3 

 

Penentuan kancah penelitian di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih ini 

didasarkan pada: 

1. Panti Asuhan ini memiliki kriteria yang berhubungan dengan motivasi 

berprestasi dan kepercayaan diri. 

2. Panti Asuhan ini memiliki bangunan dan sarana prasarana yang layak, 

    yang dapat menunjang aktivitas anak-anak untuk beraktivitas, sehingga 

    seharusnya mereka memiliki motivasi berprestasi yang baik juga. 

3. Panti Asuhan ini merupakan salah satu Panti Asuhan yang cukup dikenal 

    akan kualitasnya oleh masyarakat. 
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4. Panti Asuhan ini terbuka terhadap penelitian-penelitian baru yang dapat 

    menjadi acuan Panti Asuhan untuk dapat berkembang dengan lebih baik. 

5. Peneliti sudah mengenal sebagian besar anak-anak dan pengurus Panti 

    Asuhan ini, sehingga memudahkan peneliti dalam mencari informasi 

    yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. 

6. Adanya ijin yang diberikan oleh pihak Panti Asuhan kepada peneliti 

    untuk mengadakan penelitian di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Dalam rangka menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan 

dalam pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya 

dipersiapkan secara baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, maka 

peneliti telah mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian, 

yang meliputi persiapan di bidang penyusunan alat ukur, dan perijinan. 

 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam skala, yaitu: skala kepercayaan diri dan motivasi berprestasi. Proses 

penyusunan kedua skala ini meliputi beberapa tahap, yaitu: 

(Rosdiana,2009) 

a. Pembuatan definisi operasional mengenai kedua variabel yang 

hendak diukur. 

b. Menentukan indikator perilaku dari kedua variabel tersebut, yang 

dalam hal ini adalah aspek-aspek dari kepercayaan diri dan 

motivasi berprestasi. 
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c. Pemilihan metode dan skala yang akan digunakan. 

d. Penentuan bobot nilai. 

e. Pembuatan blue print. 

f. Penelitian item. 

g. Pembuatan variasi sebaran item. 

Penjelasan singkat serta variasi sebaran item dari masing-masing 

skala adalah sebagai berikut: 

 

1) Skala Motivasi Berprestasi 

Skala ini bertujuan untuk mengungkap motivasi berprestasi pada 

remaja yang didasarkan pada enam ciri. Skala ini terdiri atas 36 item (18 

item Favourable dan 18 item Unfavourable ) dengan empat 

kemungkinan jawaban yaitu : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Skor jawaban untuk item skala 

favorable bergerak dari angka 4 untuk jawaban SS, 3 untuk jawaban S, 

2 untuk jawaban TS, 1 untuk  jawaban STS. Sedangkan untuk item skala 

unfavorable skor jawaban bergerak dari angka 1 untuk jawaban SS, 2 

untuk jawaban S, 3 untuk jawaban TS, 4 untuk jawaban STS. Adapun 

sebaran item uji coba Skala Motivasi Berprestasi  adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 
Rancangan Skala Motivasi Berprestasi 

No Ciri-ciri Individu yang 
memiliki motivasi 
berprestasi 

Favourable Unfavourable total

1 Memiliki hasrat 
mencapai tujuan 

1,13,25 2,14,26 6 

2 Bertanggung jawab 3,15,27 4,16,28 6 
3 Menggunakan umpan 

balik 
5,17,29 6,18,30 6 

4 Berani mengambil risiko 7,19,31 8,20,32 6 
5 Kreatif dan Inovatif 9,21,33 10,22,34 6 
6 Menyukai tantangan 11,23,35 12,24,36 6 
 Total 18 18 36 

 

2) Skala Kepercayaan diri 

Skala ini bertujuan untuk mengungkap kepercayaan diri yang 

dimiliki oleh remaja yang didasarkan pada tiga ciri. Skala ini terdiri atas 

24 item (12 item Favourable dan 12 item Unfavourable) dengan 4 

kemungkinan jawaban yaitu : Sangat Sesuai (SS), sesuai (S), Tidak Sesuai 

(TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Skor jawaban untuk skala jenis 

Favorable bergerak dari angka 4 untuk jawaban SS, 3 untuk jawaban S, 2 

untuk jawaban TS, 1 untuk  jawaban STS. Untuk item skala unfavorable 

skor jawaban bergerak dari angka 1 untuk jawaban SS, 2 untuk jawaban 

S, 3 untuk jawaban TS, 4 untuk jawaban STS. Adapun sebaran item 

ujicoba Skala Kepercayaan Diri adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 
Rancangan Skala Kepercayaan Diri  

No Ciri-Ciri Individu yang 
memiliki Kepercayaan 

Diri 

Favourable Unfavourable Total

1 Merasa adekuat terhadap 
tindakan yang dilakukan 

1,7,13,19 2,8,14,20 8 

2 Memliki asertivitas 3,9,15,21 4,10,16,22 8 
3 Memiliki ketenangan 

sikap 
5,11,17,23 6,12,18,24 8 

 Total 12 12 24 
 

2. Perijinan Penelitian 

 Permohonan ijin dilakukan peneliti setelah penyusunan alat ukur 

disetujui oleh pembimbing. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar 

dapat melakukan penelitian adalah mendapatkan ijin dari pihak-pihak 

terkait. Pada penelitian ini, peneliti mengajukan surat ijin penelitian kepada 

Kepala Pengurus Yayasan Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang 

melalui tata usaha Panti Asuhan dengan surat nomor 

982/B.73/FP/VIII/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 untuk dapat 

mengadakan penelitian tersebut. Ijin penelitian disampaikan langsung oleh 

pengurus kepada peneliti ketika peneliti melakukan kunjungan rutin ke 

Panti Asuhan. 

 

3. Pengambilan Data 

Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 12 maret 2010 

di ruangan tempat remaja-remaja panti asuhan belajar. Pembagian skala 

dilakukan peneliti secara langsung dengan dibantu oleh dua pengasuh 

dengan mendatangi anak-anak dengan ciri-ciri populasi kemudian memberi 



41 

 

 

 

penjelasan tentang cara pengerjaan skala tersebut dan memberikan skala 

pernyataan kepada mereka. Beberapa dari anak-anak ada yang membawa 

pergi skala dan mengerjakan di ruangan lain. 

Penelitian ini menggunkan metode tryout terpakai sehingga 

penelitian ini hanya dilakukan satu kali dalam pengambilan data yang akan 

digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur maupun 

sebagai data untuk uji hipotesis. Metode ini dilakukan dengan alasan 

keterbatasan jumlah subyek penelitian. 

 

C. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas kedua  alat ukur dilakukan 

melalui bantuan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) versi 13.0 uji validitas dilakukan dengan teknik Product Moment, 

sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha Cronbach. 

1. Skala Motivasi Berprestasi 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala motivasi berprestasi, 

diperoleh hasil bahwa dari 36 item yang diujicobakan, ternyata terdapat 8 

item yang gugur atau tidak valid, sehingga total item yang valid adalah 28 

item dengan nilai lebih besar daripada koefisien korelasi 0,304 (r tabel). 

Perincian mengenai item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Berprestasi 

No Ciri-ciri Individu 
yang memiliki 

motivasi berprestasi 

Favourable Unfavourable Jumlah  
Item 
Valid 

1 Memiliki hasrat 
mencapai tujuan 

(1),(13),25 2,14,26 4 

2 Bertanggung jawab 3,15,27 4,16,28 6 
3 Menggunakan 

umpan balik 
5,(17),29 6,18,(30) 4 

4 Berani mengambil 
risiko 

(7),19,31 8,20,32 5 

5 Kreatif dan Inovatif 9,21,33 (10),22,34 5 
6 Menyukai tantangan (11),23,(35) 12,24,36 4 
 Total 12 16 28 

Keterangan: 
(   ): No. Item yang gugur 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala motivasi berprestasi memperoleh 

hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,921 yang berarti skala tersebut dapat 

diandalkan untuk mengungkap motivasi berprestasi. Hasil perhitungan 

selengkapnya pada Lampiran. 

Berikut ini adalah sebaran item baru untuk skala motivasi 

berprestasi: 
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Tabel 8. 
Sebaran Item Baru yang Valid Untuk Skala Motivasi Berprestasi 

No Ciri-ciri Individu yang 
memiliki motivasi 

berprestasi 

Favourable Unfavourable Jumlah 
Item 
Valid 

1 Memiliki hasrat mencapai 
tujuan 

(20) (1),(10),(21) 4 

2 Bertanggung jawab (2),(11),(22) (3),(12),(23) 6 
3 Menggunakan umpan balik (4),(24) (5),(13) 4 
4 Berani mengambil risiko (14),(25) (7),(15) 5 
5 Kreatif dan Inovatif (8),(16),(26) (17),(27) 5 
6 Menyukai tantangan (18) (9),(19),(28) 4 
 Total 12 16 28 

Keterangan: 
 (   ):No. Item baru 

2. Skala Kepercayaan Diri  

 Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala kepercayaan diri, 

diperoleh hasil bahwa dari 24 item yang diujicobakan, terdapat 4 item yang 

gugur atau tidak valid, sehingga total item yang valid adalah 20 item 

dengan nilai lebih besar daripada koefisien korelasi 0,304 (r tabel). 

Perincian mengenai item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 5. 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepercayaan Diri  

No Ciri-Ciri Individu yang 
memiliki Kepercayaan 

Diri 

Favourable Unfavourable Jumlah  
Item 
Valid 

1 Merasa adekuat terhadap 
tindakan yang dilakukan 

1,7,13,19 2,8,14,(20) 7 

2 Memliki asertivitas 3,9,15,21 (4),10,16,22 7 
3 Memiliki ketenangan sikap 5,11,17,23 (6),12,18,(24) 6 
 Total 12 8 20 

Keterangan: 
 (   ): No. Item yang gugur 
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Hasil uji reliabilitas terhadap skala kepercayaan diri memperoleh 

hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,919 yang berarti skala tersebut dapat 

diandalkan untuk mengungkap kepercayaan diri. Hasil perhitungan 

selengkapnya pada Lampiran. 

Berikut ini adalah sebaran item baru untuk skala kepercayaan diri: 

Tabel 6. 
Sebaran Item Baru yang Valid Untuk Skala Kepercayaan Diri 

No Ciri-Ciri Individu 
yang memiliki 

Kepercayaan Diri 

Favourable Unfavourable Jumlah 
Item 
Valid 

1 Merasa adekuat 
terhadap tindakan yang 
dilakukan 

1,(5),(11), 
(17) 

2,(6),(12) 7 

2 Memliki asertivitas 3,(7),(13), 
(18) 

(8),(14),(19) 7 

3 Memiliki ketenangan 
sikap 

(4),(9),(15),
(20) 

(10),(16) 6 

 Total 12 8 20 
Keterangan: 
 (   ): No. Item baru 

 

D. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

 Pelaksanaan pengambilan data penelitian menggunakan sistem try 

out terpakai karena mengingat terbatasnya subyek yang memenuhi syarat-

syarat penelitian ini. 
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