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2. BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan 

desain korelasional. Penelitian korelasional digunakan untuk melihat sejauh mana 

variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau 

dua lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien kolerasi (Suryabrata, 2003). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial yang diterima 

anak dari guru, orangtua, dan teman terhadap motivasi belajar kanak-kanak akhir 

di Surabaya. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Dependen / Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi adalah kebutuhan dasar individu untuk menguasai 

lingkungan yang terbentuk dalam kecenderungan untuk mencapai prestasi dan 

menghindari kegagalan. Kecenderungan ini kemudian melalui proses kognitif 

yang mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan serta nilai dari 

hasil/konsekuensi yang didapatkan, untuk menentukan perilaku pencapaian 

prestasi dari individu tersebut.  

Variabel ini terdiri atas dua aspek yaitu harapan akan kesuksesan (hope 

of success) dan ketakutan akan kegagalan (fear of failure). Skor total dari skala 
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motivasi berprestasi ini, mendefinisikan tingkat motivasi berprestasi individu. 

Tingginya skor motivasi berprestasi yang diperoleh individu menunjukkan 

tingkat motivasi yang tinggi dari individu untuk meraih prestasi. Sebaliknya, 

skor motivasi berprestasi yang rendah dari seorang individu menunjukkan 

tingkat motivasi individu untuk mencapai prestasi yang rendah pula. 

3.2.2 Variabel Independen / Dukungan Sosial 

Dukungan sosial yang diterima anak adalah segala informasi, bantuan, 

fasilitas, serta afeksi yang diterima oleh anak dari lingkungan sekitar, yang 

membuat anak merasa dicintai, berharga, dipedulikan, dan menjadi bagian 

dari kelompok. Ada tiga sumber dukungan sosial yang diteliti pada penelitian 

ini yaitu dukungan sosial dari orangtua, dukungan sosial dari guru, dan 

dukungan sosial dari teman. Skor total dari masing-masing sub-skala pada 

skala dukungan sosial, mendefinisikan seberapa besar dukungan sosial yang 

dirasakan anak dari masing-masing sumber.  

Tingginya skor dukungan sosial dari orangtua menyatakan bahwa tingkat 

dukungan sosial yang anak rasakan dari orangtua juga tinggi. Sebaliknya, 

semakin rendah skor dukungan sosial dari orangtua, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat dukungan sosial yang anak rasakan dari orangtua juga semakin rendah. 

Di sisi lain, tingginya skor dukungan sosial dari guru menyatakan bahwa 

tingkat dukungan sosial yang anak rasakan dari guru juga tinggi. Sebaliknya, 

semakin rendah skor dukungan sosial dari guru, maka tingkat dukungan sosial 

yang anak rasakan dari guru juga semakin rendah. Demikian pula untuk 
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dukungan sosial dari teman. Semakin tinggi skor dukungan sosial dari teman, 

menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial yang anak rasakan dari teman 

juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor dukungan sosial dari 

teman, maka tingkat dukungan sosial yang anak rasakan dari teman juga 

semakin rendah. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode skala. Pada 

penelitian ini skala yang digunakan untuk mengukur dukungan sosial diambil 

dari Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS) yang disusun oleh 

Malecki & Demaray pada tahun 2002 dan untuk mengukur tingkat motivasi 

belajar peneliti menggunakan Achievement Measurement Scale-Revised 

(AMS-R) milik Lang & Fries yang dikembangkan pada tahun 2006.  

Kedua skala tersebut memiliki aitem asli berbahasa Inggris sehingga 

peneliti melakukan proses terjemahan dan uji bahasa untuk kedua skala. 

Pertama-tama peneliti melakukan back-to-back translate dengan meminta 

bantuan beberapa ahli Bahasa Inggris untuk menerjemahkan kembali aitem-

aitem yang sebelumnya telah peneliti terjemahkan ke bahasa Indonesia, untuk 

melihat apakah terjadi pergeseran arti dalam proses terjemahan tersebut. 

Setelah itu, peneliti melakukan uji bahasa kepada beberapa anak berusia 10 

dan 11 tahun. Uji bahasa ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak 
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tersebut dapat memahami dengan baik setiap aitem dari skala yang diberikan 

peneliti. Peneliti mengumpulkan 2-3 anak dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan setiap aitem terkait pemahaman mereka mengenai aitem, 

apakah mereka pernah merasakan apa yang ditunjukkan oleh aitem, dan juga 

pemahaman mereka terkait cara pengisian skala Likert. 

3.3.1.1 CASSS 

Skala yang peneliti pakai untuk mengukur tingkat dukungan sosial 

yang diterima anak diambil dari Child and Adolescence Social Support 

Scale (CASSS) yang terdiri atas 30 aitem multidimensional yang 

mengukur dukungan sosial yang diterima/dirasakan dari orangtua, guru, 

dan teman kelas. Skala ini berisi pernyataan mengenai perilaku orang 

sekitar terhadap diri anak. Anak kemudian diminta untuk menilai 

frekuensi dari setiap pernyataan dalam 6-poin skala Likert. Penilaian 

frekuensi ini berkisar dari tidak pernah (1) hingga selalu (6).  

Tabel 3.1 

Blueprint Skala Dukungan Sosial 

Sub-skala Aitem Jumlah 

Orangtua A (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 10 

Guru  B (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 10 

Teman Sekelas C (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 10 

 

3.3.1.2 AMS-R 

Skala yang dipakai peneliti untuk mengukur tingkat motivasi 

berprestasi anak diambil dari skala Achievement Measurement Scale-
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Revised (AMS-R), yang didasarkan pada teori dasar motivasi 

berprestasi milik Atkinson. Skala ini merupakan revisi dari skala asli 

berbahasa jerman milik Gottert & Kuhl berisi 30 aitem, yang dilakukan 

oleh Lang & Fries (2006) dengan menggantinya ke Bahasa Inggris dan 

menyingkatnya hingga 10 aitem yang terdiri dari dua dimensi skala 

yaitu Hope of Success (HS) dan dimensi Fear of Failure (FF). Pada 

skala ini, anak akan menilai kecenderungan diri mereka berdasarkan 

pernyataan aitem kedalam 4-poin skala Likert. Kecenderungan ini 

berkisar dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (4). 

Tabel 3.2 

Blueprint Skala Motivasi Berprestasi 

Sub-skala Aitem Jumlah 

Hope of Success 1, (2), 3, 4, 5 5 

Fear of Failure 6, 7, 8, 9, 10 5 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Skala 

Validitas didefinisikan sebagai kondisi dimana suatu konsep/variabel 

dapat diukur secara akurat dalam suatu studi kuantitatif (Heale & Twycross, 

2015). Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas isi yang dapat 

dilakukan dengan meminta pendapat para ahli mengenai kesesuaian konsep 

yang dari setiap aitem dengan konsep dasar variabel yang diukur (Heale & 

Twycross, 2015). Pendapat para ahli disini adalah dosen-dosen dan dosen 

pembimbing dari peneliti sendiri. 
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Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai keajegan atau konsistensi suatu 

alat ukur dalam mengukur suatu variabel (Priyatno, 2014). Suatu alat ukur 

yang reliabel dapat dikatakan pula sebagai alat ukur yang akurat dalam 

mendefinisikan suatu variabel (Heale & Twycross, 2015). Alat ukur dikatakan 

memiliki reliabilitas tinggi jika nilai Crobach’s alpha yang didapatkan ≥ 0,7. 

3.3.2.1 CASSS 

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Malecki & Demaray 

(2002) dalam penyusunan skala, skala CASSS memiliki koefisien 

reliabilitas sebesar 0,87 (sub-skala orangtua), 0,88 (sub-skala guru), dan 

0,93 (sub-skala teman). Peneliti kemudian juga melakukan uji analisa 

reliabilitas dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 

22, dan mendapatkan hasil seperti pada Tabel 3.3 dibawah ini. 

Tabel 3.3 

Reliabilitas Alat Ukur Dukungan Sosial 

Sub-skala Cronbach’s α CITC 

Orangtua 0,865 0,526-0,624 

Guru 0,884 0,527-0,683 

Teman 0,888 0,531-0,713 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s 

alpha dari setiap sub-skala ≥ 0,7 dan semua aitem memiliki korelasi total 

≥ 0,3 sehingga pada penelitian ini, tidak dilakukan pengguguran aitem 

untuk skala dukungan sosial.  
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3.3.2.2 AMS-R 

Pada proses penyusunan skala yang dilakukan oleh Lang & Fries 

(2006), dilakukan tiga kali pengukuran untuk memastikan reliabilitas 

dari skala ini, dan nilai Cronbach’s alpha yang dijelaskan oleh Tabel 3.4 

dibawah. 

Tabel 3.4 

Reliabilitas AMS-R Penelitian Sebelumnya 

Dimensi 

Cronbach’s α 

Studi 1 

(subsampel 1-4) 
Studi 2 Studi 3 

HS 0,71-0,78 0,80 0,71 

FF 0,76-0,86 0,88 0,79 

 

Setelah pengambilan data, peneliti melakukan uji analisa 

reliabilitas untuk masing-masing dimensi dari skala motivasi berprestasi 

ini. pada pengujian pertama untuk dimensi HS, ditemukan skor 

Cronbach’s alpha 0,61 dengan nilai korelasi untuk aitem nomor 2 

sebesar 0,157. Oleh karena itu, peneliti membuang aitem nomor 2, dan 

mengulangi proses uji reliabilitas skala. Nilai reliabilitas dan korelasi 

seluruh aitem untuk kedua dimensi alat ukur motivasi berprestasi ini 

dijelaskan dalam Tabel 3.5 di bawah. 

Tabel 3.5 

Reliabilitas Alat Ukur Motivasi Berprestasi Penelitian Ini 

Dimensi Cronbach’s α CITC 

HS 0,654 0,341-0,560 

FF 0,812 0,527-0,664 
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Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, diketahui bahwa skor Cronbach’s 

alpha yang didapatkan pada pengukuran kedua ini < 0,70 dengan nilai 

korelasi seluruh aitem sudah ≥ 0,3. Nilai Crobach’s alpha yang 

didapatkan memang tidak dapat masuk kedalam kategori reliabilitas 

tinggi (0,70-0,90) namun masih tergolong dalam kategori reliabilitas 

sedang (0,50-0,70) sehingga alat ukur masih dapat dikatakan reliabel 

(Hinton, Brownlow, McMurray, & Cozens, 2004). 

Uji validitas dan reliabilitas untuk dimensi FF hanya memerlukan 

satu kali pengujian tanpa perlu melakukan pembuangan aitem. Pada 

akhirnya, aitem yang digunakan untuk pengukuran uji normalitas 

hingga uji hipotesis skala motivasi berprestasi adalah aitem nomor 

1,3,4,5,6,7,8,9, dan 10, dengan total 9 aitem. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 5 dan 6 SD di Sekolah X yang 

terletak di Surabaya. Populasi ini ditentukan berdasarkan kategori usia yang 

dikemukakan oleh Santrock (2011), dimana fase kanak-kanak akhir berada 

pada rentang usia 10-11 tahun dan berada pada kelas 5 dan 6 SD menurut 

peraturan pendidikan dasar di Indonesia. Sekolah X sendiri memiliki 4 kelas 

untuk kelas 5 SD, dan 3 kelas untuk kelas 6 SD dengan rata-rata per kelas 23-
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25 anak. Oleh karena itu, populasi dari penelitian ini adalah 184 siswa kelas 5 

& 6 dari Sekolah X. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode total 

populasi (Total Population Sampling). Teknik ini merupakan teknik yang 

digunakan ketika seluruh populasi penelitian yang memenuhi kriteria, 

dilibatkan dalam penelitian terkait (Etikan, Musa, & Akassim, 2016). Oleh 

karena itu, jumlah sampel pada penelitian ini, merupakan total populasi itu 

sendiri yakni 184 siswa kelas 5 & 6 di Sekolah X. 

 

3.5 Analisis Data 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisa 

model regresi menggunakan teknik multiple linear regression untuk mengetahui 

apakah tingkat dukungan sosial yang dirasakan anak dari ketiga sumber secara 

bersamaan akan mempengaruhi motivasi berprestasi anak, dan teknik linear 

regression untuk mengetahui apakah tingkat dukungan sosial dari masing-masing 

sumber secara terpisah akan mempengaruhi motivasi berprestasi anak. 


