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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian dan Tempat penelitian 

Metode penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Suharsini 

Arikunto (1998) menyatakan bahwa penelitian korelasional merupakan 

penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel 

atau beberapa variabel. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian 

yang melibatkan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada 

hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Penelitian korelasional, seperti yang dikatakan Gay (dalam 

Sukardi, 2008) merupakan salah satu bagian penelitian ex-postfacto karena 

biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan 

langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel 

yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Penelitian korelasional ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa.  

Adapun tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Kranggan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Penelitian dilakukan pada 

siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Kranggan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung.  
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3.1 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang digunakan, yaitu: 

 

3.1.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (Independent) adalah merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (depedent) (Sugiyono, 2011). Yang 

menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah motivasi 

belajar siswa. 

3.1.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (depedent) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas (Independent) (Sugiyono, 2011). Yang menjadi variabel 

terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Sesuai judul penelitian “Hubungan antara motivasi dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn di kelas VII SMP Negeri 1 

Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”, maka variabel-

variabel penelitian yang digunakan adalah: 
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1. Motivasi belajar merupakan dorongan untuk belajar yang 

ditunjukkan dengan suatu minat dan perhatian siswa terhadap 

pelajaran, semangat siswa untuk  melakukan tugas–tugas 

belajarnya, tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas–tugas 

belajarnya, reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang 

diberikan guru, rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan yang dapat ditunjukkan oleh para siswa pada saat 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  

2. Hasil belajar adalah kemampuan kognitif yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya pada setiap akhir 

pembelajaran. Hasil belajar ini berupa nilai tes tengah semester. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini siswa kelas VII  di SMP Negeri 1 

Kranggan pada tahun 2012 yang berjumlah 219 siswa terdiri dari 

enam kelas yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut
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Table 3.1 

  Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Kranggan  

             Kelas VIII di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung  

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Saturation Sampling. Menurut Margono 

(2009) karena pengambilan data sampel dengan mengikutsertakan 

semua populasi sebagai  sampel penelitian. Sampel penelitian 

semua siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Kranggan. Sampel 

penelitian dalam penelitian ini adalah kelas VII b–f berjumlah 183 

siswa dan kelas VII a sebanyak 36 siswa digunakan untuk uji 

validitas data angket.  

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1. Metode Dokumentasi 

  Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber pada barang-barang tertulis (Arikunto, 1998). Metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang populasi 

Kelas VII Jumlah Siswa 

VII a 36 

VII b 35 

VII c 38 

VII d 36 

VII e 38 

VII f 36 

Jumlah 219 
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penelitian dan informasi mengenai hasil belajar siswa. Dalam hal ini 

hasil belajar diambil dari nilai tes tengah semester. 

2. Angket 

  Angket adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara 

tertulis pula oleh responden (Margono, 2009). Angket dalam penelitian 

ini terdiri dari butir-butir pertanyaan yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa.  

  Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dan berskala, 

jawaban telah disediakan sehingga responden tinggal mengisi dengan 

tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan. Angket tersebut 

berisi pertanyaan yang ditujukan kepada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang disusun dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert ini untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seorang atau kelompok tentang kejadian atau 

gejala sosial (Riduwan, 2011). Skala likert ini digunakan dengan skala 

berjenjang satu sampai dengan lima. Pada masing-masing item terdapat 

lima kategori pilihan jawaban yaitu, sangat sering, sering, kadang - 

kadang, kurang dan tidak pernah. Penyusunan angket ini 

dikelompokkan dalam item favorabel (item yang mendukung/positif) 

saja. 

  Pernyataan dalam item yang mengandung item-item favorabel 

mengandung nilai-nilai yang positif dan nilai-nilai yang diberikan ialah
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   Sangat Sering  = 5 

Sering   = 4 

Kadang – kadang = 3 

Kurang   = 2 

Tidak Pernah  = 1 

Angket digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa. Berdasarkan definisi 

operasional dari motivasi belajar siswa dapat dibuat kisi-kisi yang dapat dilihat 

dalam tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi – kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 

No Aspek Indikator Item 

I Minat dan perhatian 

siswa  

Ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran 

PKn 

 

Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran 

PKn dengan konsentrasi 

1, 2, 3, 4, 5,7  

II Semangat siswa  Tidak mudah menyerah 

Kemauan siswa dalam mengerjakan tugas dan 

belajar demi meraih cita-cita 

8,9,10,11,12,13,

14, 

15,16  

III Tanggung jawab siswa  Tanggung jawab atas tugas untuk belajar 
Sikap siswa dalam  menerima tugas  

17,18,19, 21  

IV Reaksi  Tanggap atas tugas dan pertanyaan – 
pertanyaan yang diberikan guru 

 

Ketekunan siswa untuk menyelesaikan setiap 

tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran 

PKn 

22,23,24,26,27,
28 ,29 

V Rasa senang dan puas  Mampu mengerjakan tugas dengan usaha 

sendiri 

Mampu memecahkan masalah belajar 

30,31,32,33, 

34,36,37,38,39,

40 
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3.4.1 Uji Instrumen 

 Untuk mendukung terpenuhinya syarat relevansi sebuah 

pengumpulan data yang benar–benar dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah dan indikator yang digunakan benar–benar mengukur apa 

yang hendak di ukur, maka sebelumnya akan diadakan uji validitas dan 

reabilitas instrumen penelitian angket terhadap masing-masing variabel 

yang akan digunakan sebagai indikator dalam analisis data penelitian ini. 

3.4.1.1 Uji Validitas Intrumen 

Menurut Sugiyono (2011) menyatakan, instrumen yang valid 

adalah intrumen yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Suatu instrumen yang valid akan mempunyai validitas tinggi, tetapi 

sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

seharusnya di ukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud. 

Perhitungan validitas dalam penelitian ini menggunakan corrected 

item total corelation dengan teknik rumus korelasi product moment 

memakai bantuan SPSS 20.00 for Windows untuk Variabel (x) dan 

variabel (y), yaitu ( Arikunto, 2006) 
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Keterangan :  

  = Koefisien korelasi item-total  

Y      = Skor item 

X     = Skor total 

N    = Banyaknya subjek 

Validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik corrected item 

total correlation. Instrument tersebut disebut valid apabila mememilik 

koefisien corrected item total cerrelation = 0,3 (Azwar, 2000 dalam Ika 

Fibriyani (2007). Yang akan di ujikan kepada 36 siswa yang bukan sampel 

dengan menggunakan 40 item pertanyaan. Jumlah tiap item yang < 0,3 

dibuang, sehingga data validitas item yang ≥ 0,3 akan digunakan dalam 

pengujian terhadap sampel.  

3.4.1.2 Uji Reliabilitas Instument  

 Kemudian untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrument atau 

tingkat keajegan jawaban siswa terhadap pernyataan-pernyataan dalam 

item instrumen dengan menggunakan skor Alpha (Cronbach’s) memakai 

bantuan SPSS 20.00 for Windows. Menurut Arikunto (2006), rumus 

reliabilitas dengan metode alpha (Cronbach’s) adalah
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          =  Cronbach’s soefficient alpha 

k           = Banyaknya butir pernyataan 

     = Jumlah varians butir 

         = Varians total  

 Batasan skor reliabilitas Cronbanch’s Alpha ( Nunnaly, 1967 

dalam Jogiyanto, 2008) yaitu 

  ≤ 0,7   : tidak dapat diterima 

0,7 <  ≤ 0,8 : dapat diterima 

0,8 <  ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

  > 0,9   : reliabilitas memuaskan 

Mengacu pada kriteria penelitian koefisien korelasi atau alpha 

diatas, maka besaran nilai hitung, statistik (koefisien alpha) yang dijadikan 

patokan adalah sebesar 0,60. Berarti apabila nilai hitung koefisien alpha 

0,60 maka instrumen tersebut dapat digunakan sebagai instrument 

pengumpulan data penelitian, karena telah memenuhi persyaratan 

reabilitas instrumen.   
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3.4.1.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 

Hasil uji validitas angket motivasi belajar dapat dilihat dari tabel 3.3, di 

bawah ini : 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Angket Motivasi Belajar 

 

Dalam tabel 3.3 dapat dilihat dari 40 item terdapat 3 item yang harus 

dibuang karena memiliki correted item total correlation < 0,3, artinya belum 

memenuhi syarat validitas. Menurut Azwar (2000) dalam Ika Fibriyani

No Aspek Indikator No/ 

Item 

Item 

Valid 

Item 

gugur 

1 Minat dan 

perhatian siswa  

a) Ketertarikan siswa terhadap mata 

pelajaran PKn 

b) Perhatian siswa dalam mengikuti 

pelajaran PKn dengan konsentrasi 

1,2, 3, 

4, 5,7 

1,2,3, 

5,7 

4 

2 Semangat siswa  a) Tidak mudah menyerah 

b) Kemauan siswa dalam 
mengerjakan tugas  dan belajar 

demi meraih cita-cita 

8,9,10,

11,12,1
3,14,15

,16 

8,9,10,

11,12,1
3,14,15

,16 

 

- 

3 Tanggung jawab 

siswa  

a) Tanggung jawab atas tugas untuk 

belajar 
b) Sikap siswa dalam  menerima 

tugas  

17,18,1

9,21 

17,18,2

1 

19 

4 Reaksi  a) Tanggap atas tugas dan 

pertanyaan – pertanyaan yang 

diberikan guru 

b) Ketekunan siswa untuk 

menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran 

PKn 

22,23,2

4,26,27

,28 ,29 

22,23,2

4,26,27

,28 ,29 

 

- 

5 Rasa senang dan 

puas  

a) Mampu mengerjakan tugas 

dengan usaha sendiri 

b) Mampu memecahkan masalah 

belajar 

30,31,3

2,33, 

34,36,3

7,38,39

,40 

30,31,3

2,33, 

34,36,3

7,39,40 

38 
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(2007) instrument tersebut disebut valid apabila memiliki koefisien corrected item 

total cerrelation < 0,3. 3 item pernyataan yang tidak valid  adalah item no. 4 = 

0.280, no.19 = - 0.156 dan no. 38= 0.239 sehingga hanya 37 item yang dinyatakan 

valid. 

Untuk hasil uji reabilitas angket motivasi belajar dapat dilihat dari 

tabel 3.4 sebagai berikut :    

Tabel 3.4 

Reliabilitas Uji Reabilitas Angket Motivasi Belajar 

  

 

 

 Dari hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari tabel 3.4 bahwa angka 

koefisien alpha =  0, 953. Menurut George dan Mallery (1995), termasuk 

memiliki tingkat reabilitas yang memuaskan. Dengan demikian maka 

angket motivasi belajar dapat digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian dengan jumlah instrumen 37 item. 

3.5 Teknik analis data 

3.5.1 Analisis Deskriptif Setiap Variable Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjabarkan sejumlah data agar 

memperoleh gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.953 37 
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keadaan subyek penelitian. Deskripsi data subyek penelitian ini meliputi 

gambaran hasil penelitian secara umum meliputi mean, standar deviasi, 

rentang skor, perhitungan frekuensi dan prosentase. 

Untuk menentukan tinggi rendahnya variabel motivasi belajar siswa 

dalam belajar digunakan 5 kategori, yakni, sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Sebagai dasar pengelompokan digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 kategori

dahskor teren - nggiSkor terti
Interval    

Untuk menentukan tinggi rendahnya variabel hasil belajar PKn 

digunakan 5 kategori, yakni, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan 

sangat rendah. Sebagai dasar pengelompokan digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 
kategori

dahskor teren - nggiSkor terti
Interval    

Dalam analisis deskriptif ini digunakan diagram batang maupun 

diagram lingkaran, piktogram, penjelasan kelompok melalui mean, 

median, modus dan variasi kelompok rentang dan simpangan baku. 

3.5.2 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal atau mendekati 
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normal atau bisa dianggap tidak normal. Dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS 20.00 for Windows. 

3.5.3 Analisis Korelasi 

 Dalam penelitian ini menguji dan membuktikan secara statistik 

hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar pada 

mata pelajaran PKn. Untuk membuktikan hubungan tersebut 

digunakan analisis korelasi product moment dengan asumsi apabila 

data yang diperoleh dari kedua variabel merupakan data normal. 

 Kisaran korelasi mulai dari 0 sampai 1. Korelasi dapat positif dan 

dapat pula negatif. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap 

koefisien korelasi maka dapat berpedoman pada ketentuan yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2009) yang tertera dalam tabel 3.5 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien  

Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 
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3.5.4  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

belajar siswa dengan hasil belajar. Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

1 Jika rxy < 0 dan nilai p < 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

2 Jika rxy ≥ 0 dan nilai p > 0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Terdapat hubungan yang signifikan positif antara motivasi belajar dengan 

hasil belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Semester I Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 


