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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah salah satu unsur penting dalam suatu penelitian 

ilmiah, karena ketepatan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah 

yang ada akan menentukan hasil penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak. Metode yang benar dapat menentukan tingkat baik tidaknya suatu penelitian 

(Hadi,2000,h.260). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif yang mempunyai tata cara, yaitu pengambilan keputusan, interpretasi 

data, dan kesimpulan berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil analisis 

statistik (Hadi,2000,h.221). 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

 1. Variabel Tergantung : Motivasi belajar  

 2. Variabel Bebas   : 1. Persepsi siswa 

terhadap gaya mengajar guru 

2. Dukungan sosial orang tua 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Motivasi Belajar  
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Motivasi belajar pada siswa kelas imersi adalah keseluruhan daya 

penggerak psikis dalam diri siswa kelas imersi yang menimbulkan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. 

Motivasi belajar tersebut memegang peranan penting dalam memberikan 

gairah atau semangat dalam belajar, sehingga siswa yang memiliki 

motivasi tinggi atau kuat akan memiliki energi yang banyak untuk 

melakukan kegiatan belajar.  

Motivasi belajar pada siswa kelas imersi akan diungkap dengan 

menggunakan skala motivasi yang disusun berdasarkan tiga aspek, yaitu 

aspek menggerakkan, mengarahkan, dan menopang. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dari skala motivasi, maka semakin tinggi tingkat 

motivasi belajar pada siswa kelas imersi, demikian sebaliknya. 

 

2. Persepsi Siswa terhadap Gaya Mengajar Guru 

Persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru adalah suatu proses 

dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, 

mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya 

khususnya lingkungan sekolah tentang bagaimana seorang anak yang 

sedang belajar atau bersekolah memandang dan mengartikan 

keseluruhan tingkah laku guru yang khas bagi dirinya dan agak bersifat 

menetap pada setiap kali mengajar.  
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Persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru akan diungkap dengan 

menggunakan skala persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru yang 

disusun berdasarkan tiga aspek persepsi, yaitu aspek pandangan, 

penafsiran, dan penilaian; dan tiga aspek gaya mengajar guru, yaitu 

aspek gaya memimpin di kelas, orientasi guru, dan pandangan 

pedagogis-didaktis. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala 

persepsi, maka semakin positif persepsi siswa terhadap gaya mengajar 

guru, dan sebaliknya. 

 

3. Dukungan Sosial Orangtua 

Dukungan sosial orangtua merupakan bantuan atau pertolongan  

yang diterima oleh anak dari interaksinya dengan orangtua yang 

melibatkan satu atau lebih aspek-aspek yang terdiri dari informasi, 

perhatian emosi, penilaian, dan bantuan instrumental yang akan 

membuat anak merasa dicintai, diperhatikan, dihargai, dan menjadi 

bagian dari keluarga yang akan membantu anak untuk meningkatkan 

motivasi belajar.  

Dukungan sosial orangtua akan diungkap dengan menggunakan 

skala dukungan sosial orangtua yang disusun berdasarkan empat jenis 

dukungan sosial, yaitu dukungan emosional, penghargaan, instrumental, 

dan informatif. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala dukungan 

sosial orangtua, maka semakin besar dukungan sosial orangtua yang 

diberikan kepada anaknya, demikian sebaliknya. 
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C. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Penelitian selalu berhadapan dengan masalah sumber data yang 

disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian 

(Arikunto,2006,h.130). Hadi (2000,h.220) menjelaskan bahwa populasi 

adalah sejumlah individu yang memiliki satu ciri atau sifat yang sama. 

Sebagian populasi ini kemudian diambil sebagai contoh yang sekiranya 

dapat mewakili populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswi kelas imersi SMA Theresiana 1 Semarang dengan jumlah 

populasi sebanyak 78 orang siswa.  

   

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan cluster non random sampling, yaitu pengambilan sampel 

dengan mengambil satuan-satuan sampel tidak terdiri dari individu 

melainkan dalam kelompok-kelompok individu (Hadi,1986,h.226). 

Menurut Nazir (1985,h.366) teknik cluster non random sampling 

adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit-unit 

yang kecil atau cluster dan tiap cluster mempunyai anggota yang 

heterogen menyerupai populasi sendiri. Keuntungan menggunakan 
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cluster non random sampling adalah pengambilan sampel yang 

dilakukan terhadap kelompok-kelompok sampel lebih mudah daripada 

pengambilan sampel terhadap sejumlah individu yang sama tetapi 

tempatnya berbeda. Penelitian ini menggunakan siswa kelas XII IPA dan 

IPS imersi SMA Theresiana 01 Semarang, karena adanya pertimbangan 

keterbatasan jumlah siswa kelas imersi, dan hanya di kelas XII imersi 

saja yang memenuhi jumlah minimal subjek yang digunakan dalam 

penelitian kuantitatif. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode skala. Menurut Suryabrata (dalam Marthaningtyas,2005,h.37) skala 

adalah suatu metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

atau pernyataan yang berisi aspek-aspek yang hendak diukur yang harus 

dijawab atau dikerjakan oleh subyek dan berdasar atas jawaban atau isian 

tersebut, peneliti mengambil kesimpulan mengenai subyek yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan tiga skala, yaitu skala motivasi, skala persepsi 

siswa terhadap gaya mengajar guru, dan skala dukungan sosial orangtua. 

1. Skala Motivasi  

Skala motivasi disusun berdasarkan pada aspek motivasi. Adapun 

aspek-aspek motivasi ini adalah: 

a. Menggerakkan 
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Menunjukkan bahwa motivasi dapat menimbulkan kekuatan 

belajar pada siswa, memimpin seorang siswa untuk bertindak 

dengan cara tertentu dalam  kegiatan belajar. 

 

b. Mengarahkan 

Menunjukkan bahwa motivasi menyediakan suatu orientasi 

tujuan dalam belajar, sehingga tingkah laku siswa dapat diarahkan 

terhadap sesuatu. 

c. Menopang 

 Digunakan untuk menjaga tingkah laku dalam belajar. 

Lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah 

dorongan-dorongan serta kekuatan-kekuatan siswa. 

Tabel 1 
Blue Print Skala Motivasi Belajar 

 
Jumlah Item Aspek Favourable Unfavourable Total 

Menggerakkan 5 5 10 
Mengarahkan 5 5 10 

Menopang 5 5 10 
Total 15 15 30 

     
Skala ini terdiri atas dua kelompok item bagi setiap aspek, yaitu 

item yang mendukung pernyataan (favourable) dan item-item yang tidak 

mendukung pernyataan (unfavourable). Sistem penilaian untuk jawaban 

yang  favourable adalah “Sangat Tidak Sesuai” (STS), “Tidak Sesuai” 

(TS), “Sesuai” (S), dan “Sangat Sesuai” (SS). Pada pertanyaan yang 

bersifat “favourable” subyek akan memperoleh : nilai 4, jika menjawab 
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“Sangat Sesuai” (SS), nilai 3, jika menjawab “Sesuai”(S), nilai 2, jika 

menjawab “Tidak Sesuai” (TS), dan nilai 1, jika menjawab “Sangat 

Tidak Sesuai” (STS). Pada pernyataan yang bersifat “unfavourable” 

subyek akan memperoleh : nilai 4, jika menjawab “Sangat Tidak Sesuai” 

(STS), nilai 3, jika menjawab “Tidak Sesuai” (TS), nilai 2, jika 

menjawab “Sesuai” (S), dan nilai 1, jika menjawab “Sangat Sesuai” 

(SS). 

 

2. Skala Persepsi Siswa terhadap Gaya Mengajar Guru 

Skala persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru disusun 

berdasarkan pada aspek-aspek persepsi dan aspek gaya mengajar guru. 

Aspek-aspek persepsi adalah: 

1.) Pandangan    

Individu yang berbeda-beda akan melihat/memandang 

sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda-beda pula. Cara 

seseorang dalam melihat.memandang suatu situasi sering kali 

mempunyai arti yang lebih penting untuk memahami perilaku 

daripada situasi itu sendiri, persepsi yang timbul dari dirinya 

disesuaikan dengan kepentingannya. 

2.)     Penafsiran 

Proses memadukan kegiatan dalam memahami suatu 

fenomena dengan kegiatan mengungkapkan, menerangkan, dan 

menerjemahkannya menjadi sesuatu yang siap dikomunikasikan 
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kepada orang lain. Penafsiran sensoris selain dipengaruhi oleh 

pengalaman masa lalu juga dipengaruhi faktor yang lain seperti 

kecerdasan, sikap emosional, dan konsentrasi berpikir yang biasa 

disebut personal kognisi seseorang. 

3.) Penilaian 

Penggambaran peristiwa-peristiwa persepsi yang dipengaruhi 

oleh motif tingkah laku. 

Adapun aspek-aspek gaya mengajar guru adalah: 

1.) Gaya memimpin kelas 

 Gaya memimpin di kelas menunjuk pada cara guru 

memberikan pengarahan pada proses belajar-mengajar. Menurut 

Kurt Lewin (dalam Winkel,2004,h.228) gaya memimpin di kelas 

dapat dibagi menjadi tiga, yaitu gaya otoriter, gaya demokratis, dan 

gaya laissez faire. Dalam gaya otoriter, guru berlagak �ominant; 

guru yang mengatur segala-galanya dan tidak diberikan inisiatif 

kepada siswa. Dalam gaya laissez faire, guru membiarkan siswa 

untuk mengatur belajarnya sendiri, guru tidak akan memberikan 

pengarahan, kecuali bila diminta. Dalam gaya demokratis, guru 

bertindak sebagai anggota kelompok kelas dan bersama dengan 

murid menentukan bagaimanakah sebaiknya proses belajar diatur. 

2.) Orientasi guru 

 Orientasi guru dapat lebih terarah pada materi pelajaran 

atau lebih pada siswa. 
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3.) Pandangan pedagogis-didaktis 

 Pandangan pedagogis-didaktis dapat lebih bersifat 

konservatif atau lebih progresif. Guru yang berpandangan lebih 

progresif menekankan aktivitas belajar siswa sendiri, kerjasama 

antar siswa, ekspresi kreatif, dan sumbangan pikiran para siswa. 

Tabel 2 
Blue Print Skala Persepsi Siswa terhadap Gaya Mengajar Guru 

 
Aspek Persepsi 

Pandangan Penafsiran Penilaian Aspek Gaya Mengajar 
Guru F U F U F U 

Total 

Gaya memimpin di kelas 3 3 3 3 3 3 18 
Orientasi guru 4 4 4 4 4 4 24 
Pandangan pedagogis-
didaktis 

4 4 4 4 4 4 24 

Total 11 11 11 11 11 11 66 
 
Skala ini terdiri atas dua kelompok item bagi setiap aspek, yaitu 

item yang mendukung pernyataan (favourable) dan item-item yang tidak 

mendukung pernyataan (unfavourable). Sistem penilaian untuk jawaban 

yang  favourable adalah “Sangat Tidak Sesuai” (STS), “Tidak Sesuai” 

(TS), “Sesuai” (S), dan “Sangat Sesuai” (SS). Pada pertanyaan yang 

bersifat “favourable” subyek akan memperoleh : nilai 4, jika menjawab 

“Sangat Sesuai” (SS), nilai 3, jika menjawab “Sesuai”(S), nilai 2, jika 

menjawab “Tidak Sesuai” (TS), dan nilai 1, jika menjawab “Sangat 

Tidak Sesuai” (STS). Pada pernyataan yang bersifat “unfavourable” 

subyek akan memperoleh : nilai 4, jika menjawab “Sangat Tidak Sesuai” 

(STS), nilai 3, jika menjawab “Tidak Sesuai” (TS), nilai 2, jika 
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menjawab “Sesuai” (S), dan nilai 1, jika menjawab “Sangat Sesuai” 

(SS). 

 

 

3. Skala Dukungan Sosial Orangtua 

Skala dukungan sosial orangtua disusun berdasarkan pada jenis-

jenis dukungan sosial orangtua. Adapun jenis-jenis dukungan sosial 

orangtua adalah: 

5.) Dukungan Emosional 

Mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian 

terhadap orang yang bersangkutan yang dapat meyakinkan 

individu tersebut bahwa dirinya diperhatikan orang lain. Anak 

akan merasakan bahwa orangtua mampu mengerti perasaannya, 

mau memberikan perhatian dan peduli terhadap permasalahan 

yang dihadapinya dan anak merasa dicintai. 

6.) Dukungan Penghargaan 

Terjadi lewat ungkapan hormat positif dari orangtua untuk 

anak. Anak akan merasa bahwa orangtua menghargai usaha 

belajar dan kemampuannya, bisa memberikan dorongan ataupun 

gagasan terhadap mereka, dan bisa melihat sikap yang positif 

pada diri mereka ketika mereka dibandingkan dengan orang lain. 

7.) Dukungan Instrumental 
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Mencakup bantuan nyata berupa dukungan materi yang 

langsung yang dapat diberikan seperti uang, layanan ataupun 

barang-barang. Di dalam dukungan ini anak merasa bahwa 

orangtua mampu memberikan hal-hal yang akan menunjang 

aktualisasi potensinya, seperti memiliki uang untuk membayar 

layanan pendidikan yang diperlukannya ataupun untuk membeli 

barang-barang yang berguna untuk pengoptimalan anak dalam 

belajar. 

8.) Dukungan Informatif 

Di dalam dukungan ini anak merasa bahwa orangtua 

mereka dapat memberikan  nasehat, petunjuk, saran atau umpan 

balik yang sesuai, sehingga anak dapat membatasi masalahnya 

dan mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Tabel 3 
Blue Print Skala Dukungan Sosial Orangtua 

 
Jumlah Item Aspek Favourable Unfavourable Total 

Dukungan emosional 4 4 8 
Dukungan penghargaan 4 4 8 
Dukungan instrumental 4 4 8 
Dukungan informatif 4 4 8 
Total 16 16 32 

 
Skala ini terdiri atas dua kelompok item bagi setiap aspek, yaitu 

item yang mendukung pernyataan (favourable) dan item-item yang tidak 

mendukung pernyataan (unfavourable). Sistem penilaian untuk jawaban 

yang  favourable adalah “Sangat Tidak Sesuai” (STS), “Tidak Sesuai” 
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(TS), “Sesuai” (S), dan “Sangat Sesuai” (SS). Pada pertanyaan yang 

bersifat “favourable” subyek akan memperoleh : nilai 4, jika menjawab 

“Sangat Sesuai” (SS), nilai 3, jika menjawab “Sesuai”(S), nilai 2, jika 

menjawab “Tidak Sesuai” (TS), dan nilai 1, jika menjawab “Sangat 

Tidak Sesuai” (STS). Pada pernyataan yang bersifat “unfavourable” 

subyek akan memperoleh : nilai 4, jika menjawab “Sangat Tidak Sesuai” 

(STS), nilai 3, jika menjawab “Tidak Sesuai” (TS), nilai 2, jika 

menjawab “Sesuai” (S), dan nilai 1, jika menjawab “Sangat Sesuai” 

(SS). 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

  Suryabrata (dalam Marthaningtyas,2005,h.44) menyatakan 

bahwa validitas suatu alat ukur adalah derajat fungsi mengukurnya suatu 

tes, sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untk 

diukur, sedangkan menurut Azwar (dalam Marthaningtyas,2005,h.44) 

mendefinisikan validitas sebagai sejauh mana suatu tes mampu 

mengukur yang ia dirancang untuk mengukurnya. 

  Cara yang paling banyak digunakan untuk mengetahui 

validitas adalah dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment 

dari Karl Pearson (Ancok,1988,h.14). Penghitungan validitas dengan 

teknik Korelasi Product Moment dari Karl Pearson ini akan dilakukan 
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dengan menggunakan Program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) for Windows Release 13.0. 

  Menurut Ancok (1995,h.23) koefisien korelasi yang 

diperoleh dari hasil perhitungan di atas masih perlu dikorelasikan lagi 

mengingat adanya kelebihan bobot (over estimate) pada koefisien 

tersebut. Kelebihan bobot terjadi karena adanya skor butir yang 

dikorelasikan dengan skor total masih ikut sebagai komponen total 

sehingga menyebabkan koefisien korelasi menjadi lebih besar. 

  Maka perlu dikorelasikan dengan menggunakan Korelasi 

Part Whole. Penghitungan Korelasi Part Whole akan dilakukan dengan 

menggunakan Program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

for Windows Release 13.0. 

  

2. Reliabilitas 

  Suryabrata (dalam Marthaningtyas,2005,h.45) 

mendefinisikan reliabilitas sebagai alat ukur yang menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya, reliabilitas 

adalah keajegan suatu tes. Menurut Ancok (1988,h.19) reliabilitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. 
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  Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik koefisien Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach 

(Ancok,1988,h.20). Dengan menggunakan teknik koefisien Alpha 

Cronbach akan memberikan harga lebih kecil atau sama besar dengan 

reliabilitas yang sebenarnya. Jadi ada kemungkinan reliabilitas tes lebih 

tinggi. Hasil  reliabilitas dengan menggunakan teknik ini lebih cermat 

karena dapat mendekati hasil sebenarnya. Penghitungan uji reliabilitas 

dengan teknik koefisien Alpha Cronbach akan dilakukan dengan 

menggunakan Program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

for Windows Release 13.0. 

   

F. Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis mayor, yaitu hubungan antara persepsi siswa terhadap 

gaya mengajar guru dan dukungan sosial orangtua dengan motivasi belajar 

pada siswa kelas imersi adalah Analisis Regresi Dua Prediktor. 

Penghitungan analisis data dengan Regresi Dua Prediktor ini akan dilakukan 

dengan menggunakan Program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) for Windows Release 13.0. 

Pengujian hipotesis minor, yaitu hubungan antara persepsi siswa 

terhadap gaya mengajar guru atau dukungan sosial orangtua dengan 

motivasi belajar pada siswa kelas imersi adalah dengan menggunakan teknik 

statistik Product Moment. Penghitungan analisis data dengan teknik Product 
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Moment akan dilakukan dengan menggunakan Program Statistical Packages 

for Social Science (SPSS) for Windows Release 13.0. 
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