
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan satu bentuk penelitian kuantitatif dengan

menggunakan teknik korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya

hubungan antara dua variabel. Berdasarkan teknik korelasional peneliti dapat

mengetahui hubungan variasi dalam variabel lainnya. Besar atau tingginya

hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi (Arikunto,

2010:313).

B. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian. Adapun variabel penelitian yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Variabel (X) : Persepsi Siswa Terhadap Bimbingan Guru

b. Variabel (Y) : Motivasi Belajar

C. Definisi Operasional

a. Persepsi Siswa Terhadap bimbingan Guru

Persepsi siswa terhadap bimbingan guru adalah pandangan dan

penilaian siswa siswa terhadap bantuan yang diberikan oleh guru dalam

proses belajar dimana bimbingan guru menjadi stimulus yang diterima dan



dinilai oleh siswa kemudian diaplikasikan dalam bentuk perbuatan dalam

aktivitas belajar siswa.

b. Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah suatu keadaan atau kondisi dan dorongan dalam

hal penumbuhan gairah, perasaan senang, dan semangat untuk melakukan

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar sehingga

tujuan yang dikehendaki anak tercapai.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Azwar (2010: 77) populasi didefenisikan sebagai kelompok

subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian yang memiliki

karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dengan kelompok subjek

yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI

SMKN 1 Kecamatan Simpang Kanan yang berjumlah  120 orang

Tabel 3.1

Keadaan populasi siswa SMKN 1 Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2014-2015 Kelas X dan XI

Kelas Jumlah
X Akutansi 25
X Otomotif 24

X Teknik Komputer dan Jaringan 21
XI Akutansi 24
XI Otomotif 26

Total 120



2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik

dari populasi tersebut. Sampel yang diambil haruslah representatif, artinya

sampel harus mencerminkan dan memiliki sifat-sifat populasi (Azwar,

2010:79). Arikunto (2002:112) mengatakan apabila subjeknya kurang dari

100, lebih baik diambil semuasehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi tetapi bila jumlah subjek penelitian besardapat diambil antara 10%-

15% atau 25%-30% atau lebih. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-

siswi SMKN1 Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir sebanyak

60 orang yang diperoleh dari 50% jumlah populasi

Dilatar belakangi alasan diatas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak

50% dari jumlah populasi pada setiap kelas. Jadi sampel pada penelitian ini

berjumlah 60orang yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Jumlah Sampel Penelitian

Kelas Jumlah Sampel
X Akutansi 25 13
X Otomotif 24 12

X Teknik Komputer dan Jaringan 21 10
XI Akutansi 24 12
XI Otomotif 26 13

Total 120 60

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional sample

atau sampel imbangan. Menurut Arikunto (2010: 182) proporsional sample



digunakan ketika banyaknya subjek yang terdapat pada setiap wilayah tidak

sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif ,

pengambilan subjek dari setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding

dengan banyaknya subjek dalam masing-masing tempat tersebut.

E. Metode Pengumpulan  Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data

yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala.

Penggunaan skala dimaksud untuk memberikan gambaran tentang

kepribadian subjek karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat tidak

langsung dan memberikan keluasaan menjawab pada subjek karena dalam

skala semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan

sungguh-sungguh (Azwar, 2010: 36)

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara

membagikan skala kepada subjek penelitian. Skala yang digunakan ada dua,

yaitu skala persepsi siswa terhadap bimbingan guru dan skala motivasi

belajar.

1. Alat Ukur

a. Skala  Persepsi Terhadap Bimbingan Guru

Dalam  penelitian ini diperoleh menggunakan skala  persepsi terhadap

bimbingan guru yang disusun dengan model skala likert yang telah



dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban dengan menghilangkan

jawaban netral. Penghilangan jawaban netral ini berguna untuk menghindari

jawaban yang mengelompok sehingga dikhawatirkan peneliti akan kehilangan

banyak data.

Untuk pernnyataan favorable penilaian diberikan dari nilai 1 (satu) hingga

4 (empat) dengan ketentuan nilai 4 (empat) jika jawaban SS (Sangat Setuju),

nilai 3 (Tiga) jika jawaban S (Setuju), nilai 2 (dua) jika jawaban TS (Tidak

Setuju) dan nilai 1 (satu) jika jawaban STS (Sangat Tidak Setuju.

Untuk pernyataan unfavorable penilaian diberikan dari  nilai 4 (empat)

jika jawaban STS (Sangat Tidak Setuju), nilai 3 (tiga) jika jawaban TS (Tidak

Setuju),  nilai 2 (dua) jika jawaban S (Setuju) nilai 1 (satu)  jika jawaban S

(Setuju).

Tabel 3.3

Blue Print

Skala Persepsi Siswa Terhadap Bimbingan Guru (try out)

No Komponen Favorable Unfavorable Jumlah
1 Seleksi merupakan

penyaringan
informasi tentang
bimbingan yang
diberikan oleh guru

7,9,13,17,23,33,
43,50

4,8,18,21,35,
38,45,

15

2 Interpretasi terhadap
bimbingan yang
diberikan oleh guru

1,2,10,14,22,24,
30,39,46,49

6,11,25,27,36
,41,48

17

3 Tingkah laku sebagai
reaksi siswa terhadap
bimbingan yang
diberikan oleh guru
kepada siswa

5,15,16,20,26,28
,32,37,40,44

3,12,19,29,31
,34,

42,47

18

Jumlah 28 22 50



b. Skala  Motivasi Belajar

Skala  motivasi belajar disusun dengan model skala likert yang telah

dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban dengan menghilangkan

jawaban netral. Penghilangan jawaban netral ini berguna untuk menghindari

jawaban yang mengelompok sehingga dikhawatirkan peneliti akan kehilangan

banyak data.

Untuk pernyataan favorable penilaian diberikan dari nilai 1 (satu) hingga

4 (empat) dengan ketentuan nilai 4 (empat) jika jawaban SS (Sangat Setuju),

nilai 3 (Tiga) jika jawaban S (Setuju), nilai 2 (dua) jika jawaban TS (Tidak

Setuju) dan nilai 1 (satu) jika jawaban STS (Sangat Tidak Setuju.

Untuk pernyataan unfavorable penilaian diberikan dari  nilai 4 (empat)

jika jawaban STS (Sangat Tidak Setuju), nilai 3 (tiga) jika jawaban TS (Tidak

Setuju),  nilai 2 (dua) jika jawaban S (Setuju) nilai 1 (satu)  jika jawaban S

(Setuju).



Tabel 3.4

Blue Print
Skala Motivasi Belajar
(try out)

F. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum penelitian dilaksanakan alat ukur yang digunakan perlu diuji

cobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengtahui tingkat validitas

dan reliabilitas guna mendapat aitem yang layak digunakan sebagai alat ukur.

Alat ukur ini diuji cobakan kepada siswa-siswi MA Al-Falah Kecamatan

Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 93 orang.

a. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

kecermatan dan ketepatan suatu instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya.

Suatu instrumen dinyatakan sahih jika instrumen itu mampu mengukur apa

No Indikator Favorable Unfaforable Jumlah
1 Memiliki pemikiran

positif terhadap
sesuatu yang dijalani

1,18,22,37,42 8,14,21,32,49 10

2 Memiliki minat yang
tinggi untuk
mempelajari suatu
pelajaran

3,12,30,34,50 6,20,24,39,44 10

3 Ada kebutuhan dari
diri individu

7,17,23,35,47 4,11,27,38,46 10

4 Gemar belajar 5,15,26,33,41 9,19,28,31,43 10
5 Ada kesadaran dalam

diri individu
10,16,25,36,45 2,13,29,40.48 10

TOTAL 25 25 50



yang hendak di ukur dan mengungkap apa yang ingin diungkap

(Azwar,2009:5).

Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan validitas isi yaitu

validitas yang di estimasi lewat  pengujian terhadap isi tes dengan analisis

rasional atau lewat professional judgement. Validitas isi tidak hanya

menunjukkan bahawa isi tes tersebut harus komprehensif isinya, akan tetapi

harus memuat harga isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur

(Azwar, 2009:5).

b. Seleksi aitem

Dalam seleksi aitem skala psikologi parameter yang mengukur atribut

afektif, parameter yang paling penting adalah daya beda atau daya

diskriminasi aitem. Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem

mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki

dan tidak memiliki atribut yang diukur. Indeks daya diskriminasi aitem

merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dan

fungsi skala secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem

total (Azwar, 2010:58).

Pengajuan daya diskriminasi aitem menghendaki dilakukannya komputasi

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan suatu kriteria yang

relevan, yaitu distribusi skor skala itu sendiri. Untuk memperoleh daya

diskriminasi aitem digunakan teknik korelasi product moment. Teknik

korelasi product moment merupakan pengujian validitas alat ukur dengan

menggunakan pendekatan konsistensi internal yang dilakukan dengan cara



menghubungkan atau mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya

(Azwar,2010:99).

Penentuan kriteria pemilihan aitem berdasarkan aitem total dengan batasan

rix > 0,30. Dengan demikian, aitem yang koefisien < 0,30 dinyatakan gugur,

sedangkan aitem yang dianggap valid adalah aitem koefisien korelasi ≥ 0,30 (

Azwar, 2010:65). Analisis menggunakan bantuan Statistical Product And

Service Solution (SPSS) 17 for windows.

Berikut ini merupakan blue print skala persepsi terhadap bimbingan guru

(X) dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba (tryout),

dapat diliat pada tabel 3.5.



Tabel 3.5

Skala Persepsi Siswa Terhadap Bimbingan Guru Yang Valid dan Gugur

No Komponen Favorable
Valid

Favorable
gugur

Unfavorable
Valid

Unfavorable
gugur

1 Seleksi
merupakan
penyaringan
informasi
tentang
bimbingan
yang
diberikan
oleh guru

17,33,43,5
0

7,9,13,23 8,35 4,18,21,38,45

2 Interpretasi
terhadap
bimbingan
yang
diberikan
oleh guru

22,30,46,4
9

2,10,14,24
,39

6 1,11,25,27,36
,41,48

3 Tingkah laku
sebagai
reaksi siswa
terhadap
bimbingan
yang
diberikan
oleh guru
kepada siswa

5,15,16,20
,28,32,37,
40,44

26 19,34,42,47 3,12,29,31

To
tal

17 10 7 16

Hasil analisis 50 aitem persepsi siswa terhadap bimbingan guru (X) yang

telah diuji coba terdapat 24 aitem valid dan 27 aitem gugur, dengan koefisian

antara ≥0,25 yaitu berkisar antara 0,259-0,558.

Berikut ini menunjukkan blue print skala motivasi belajar (Y) dengan

aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba , dapat dilihat pada

tabel 3.6.



Tabel 3.6

Blue print skala motivasi belajar yang valid dan gugur

No Indikator Favorable
valid

Favorable
gugur

Unfavorable
valid

Unfavorable
gugur

1 Memiliki
pemikiran
positif
terhadap
sesuatu
yang
dijalani

1,8,18,37,42 - 8,14,49 21,32

2 Memiliki
minat yang
tinggi untuk
mempelajari
suatu
pelajaran

3,12,30,34,50 - 6,20,24,39,44 -

3 Ada
kebutuhan
pada diri
individu

7,17,23,35,47 - 4,11,27,46 38

4 Gemar
belajar

5,26,33,41 15 9,19,31,43 28

5 Ada
kesadaran
dalam diri
individu

16,25,36 10,45 29,40,48 2,13

Total 22 3 19 6

Pada variabel motivasi belajar (Y) hasil analisis terhada 50 aitem yang

telah diuji cobakan terdapat 41 aitem yang valid dan 11 aitem yang gugur,

dengan koefisien ≥ 0,30 yaitu berkisar antara 0,340-0,725



Tabel 3.7

Blue print skala persepsi siswa terhadap bimbingan guru

Penelitian

No Komponen Favorable Unfavorable Jumlah
1 Seleksi,

penyaringan
informasi tentang
bimbingan yang
diberikan oleh guru

6,13,19,24 3,15 6

2 Interpretasi
terhadap
bimbingan yang
diberikan oleh guru

9,11,21,23 2 5

3 Tingkah laku
sebagai reaksi
siswa terhadap
bimbingan yang
diberikan oleh guru
kepada siswa

1,4,5,8,10,12,16,
17,20

7,14,18,22 13

Total 17 7 24
.

Tabel 3.8

Skala Motivasi Belajar

Penelitian

No Indikator Favorable Unfavorable Jumlah
1 Memiliki pemikiran positif

terhadap sesuatu yang
dijalani

1,14,17,30,34 7,11,40 8

2 Memiliki minat yang
tinggi untuk mempelajari
suatu pelajaran

2,10,24,27,41 5,16,19,31,36 10

3 Ada kebutuhan pada diri
individu

6,13,18,28,38 3,9,22,37 9

4 Gemar belajar 4,21,26,33 8,15,25,35 8
5 Ada kesadaran dalam diri

individu untuk mepelajari
suatu pelajaran

12,20,29 23,32,39 6

Total 22 19 41



c. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata reliability yang mempunyai

asal kata Rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi

disebut sebagai pengukuran reliabel (reliable), walaupun reliabilitas

mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan,

keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, namun ide pokok yang

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil sebuah

pengukuran dapat dipercaya (Azwar,2009:4).

Dalam penelitian ini, reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus

koefisien realibilitas alpha. Koefisien reabilitas alpha diperoleh lewat

penyajian suatu bentuk skala yang digunakan hanya sekali pada sekelompok

responden. Menurut Azwar (2007: 83) reliabilitas dalam aplikasi dinyatakan

oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai

1,00. Koefisien reliabilitas yang mendekati 1,00 maka semakin tinggi

reliabilitasnya, sebaliknya koefisien reliabilitas yang mendekati 0 maka

reliabilitasnya rendah.

Dalam penelitian ini, reliabilitas dihitung dengan proses komputerisasi

yaitu dengan bantuan program SPSS 17 for windows. Uji reliabilitas pada

skala persepsi siswa terhadap bimbingan guru diperoleh koefisien reliabilitas

(α) sebesar 0,859  dan skala motivasi belajar diperoleh koefisien reliabilitas

(α) sebesar 0,947. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien

reliabilitas (α) dalam penelitian ini tergolong tinggi.



d. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa. Analisa data yang

digunakan adalah teknik korelasi product moment . data hasil pengukurang

bimbingan guru yang dikumpulkan melalui skala akan dikorelasikan dengan

data motivasi belajar yang juga diperoleh melalui skala. Data tersebut

kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa korelasi

product moment ( Azwar, 2007:173). Dengan menggunakan rumus :

=
.∑ (∑ )(∑ )( (∑ ) ( ∑ (∑ ) )

Rx : Koefisien korelasi product moment antara bimbingan guru dengan

motivasi belajar

X : Bimbingan guru

Y : Motivasi belajar

N : Banyaknya subjek

∑XY : Jumlah perkalian skor iten

∑X2 : Jumlah kuadrat skor item

∑Y2 : Jumlah kuadrat skor total


