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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif desain korelasional. 

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang didalamnya 

terdapat beragam fenomena yang dapat saling berhubungan nantinya akan dibahas 

secara struktur dan sistematis. Adapun tujuan penelitian korelasiona yaitu 

mengetahui sejauh mana suatu variabel dapat berkaitan dengan variabel lainnya, 

dan juga untuk mengetahui apakah ada hubungan antar dua variabel atau lebih 

(Jonathan, 2006). Dan penelitian ini menguji apakah academic self-efficacy dan 

dukungan orang tua memiliki pengaruh terhadap motivasi berprestasi pada 

mahasiswa di Surabaya.   

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.2.1 Variabel Tergantung: Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi adalah seberapa tinggi dorongan dari dalam diri individu 

yang berguna menggerakan perilaku individu sehingga dapat mencapai kesuksesan 

yang baik dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki individu tersebut. 

Aspek motivasi berprestasi yaitu harapan akan kesuksesan (hope of sucsess) dan 

ketakutan akan kegagalan (fear of failure). Harapan akan kesuksesan adalah 
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seberapa tinggi harapan individu untuk terus mencapai tujuan atau meraih 

kesuksesan tersebut, ketakutan akan kegagalan adalah seberapa tinggi ketakutan 

individu mengalami suatu kegagalan ketika mencapai suatu tujuan atau kesuksesan. 

Semakin tinggi skor total motivasi berprestasi mahasiswa maka tinggi motivasi 

berprestasinya. Namun sebaliknya, jika skor total yang dihasilkan rendah maka 

menunjukan rendahnya motivasi berprestasi mahasiswa.   

 

3.2.2 Variabel Bebas 1: Academic Self-Efficacy 

Academic self-efficacy merupakan keyakinan yang dimiliki individu untuk 

melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan tugas akademik 

yang bertujuan agar individu mampu mendapatkan hasil yang diinginkan. Semakin 

tinggi hasil skor total academic self-efficacyya maka tinggi pula academic self-

efficacy yang dimiliki oleh mahasiswa. Namun sebaliknya jika hasil skor academic 

self-efficacy scale rendah maka academic self-efficacy yang dimiliki individu 

tersebut rendah.   

 

3.2.3 Variabel Bebas 2 : Dukungan Orang tua  

     Dukungan orang tua merupakan bentuk suatu sikap atau perilaku 

dilakukan oleh orang tua kepada individu, yang dimana individu dapat merasa 

menjadi bagian dalam keluarga, merasa diperhatikan, diterima, dan rasa nyaman. 

Jika semakin tinggi hasil skor total dukungan orang tua, maka tinggi juga dukungan 

orang tua yang diterima individu. Namun sebaliknya, jika hasil skor total dukungan 
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orang tua rendah, maka rendahnya dukungan orang tua yang diterima oleh 

individu.   

 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data  

Peneliti menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Survei 

umumnya digunakan jika pada penelitian populasinya besar dan luas. Peneliti 

menggunakan survey dalam pengumpulan data karena ingin melihat hasil yang 

banyak dan beragam, meskipun informasi yang didapat secara keseluruhan tidak 

mendalam (Jonathan, 2006). Alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

skala Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga skala, yaitu: Achievement 

Motivation Scale Revised (AMS-R) yang revisi oleh Lang (2006), The 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) oleh Zimet (1988), 

dan .Academic Self-Efficacy Scale oleh Sachitra (2017). Ketiga skala asli tersebut 

menggunakan bahasa Inggris, oleh karena itu peneliti  menerjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia dan melakukan uji CVR kepada seorang Psikolog yang expert di 

bidang Psikologi yaitu Stefani Virlia, S.Psi., M.Psi dan  melakukan uji bahasa 

kepada sepuluh subjek yang memiliki kriteria mahasiswa  aktif, berdomisili 

Surabaya. Pengujian bahasa yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

memastikan apakah setiap aitem dapat dipahami oleh mahasiswa.   
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3.3.1.1 Skala Motivasi Berprestasi  

Penelitian ini menggunakan Achievement Motivation Scale Revised (AMS-

R) untuk mengukur motivasi berprestasi individu. Skala asli dalam bahasa 

Jerman  milik Gottert & Khul memiliki 30 aitem yang kemudian direvisi dan 

dikembangkan  oleh Lang & Fries (2006) ke dalam bahasa Inggris menjadi 10 

aitem. Skala ini memiliki dua aspek yaitu Hope of Success dan Fear of Failure dan 

total aitem sebanyak 10 pertanyaan. Pertanyaan yang disediakan terdapat tingkatan 

angka, yaitu angka 1 sangat tidak setuju hingga 4 sangat setuju. Namun peneliti 

memodifikasi skala likert menjadi 5 jawaban: 1 (Sangat tidak setuju) 2 

(Tidak setuju) 3 (Netral) 4 (Setuju) 5(Sangat setuju).  Skala achievement motivation 

scale revised terdiri dari 5 aitem favorable dan 5 aitem unfavorable digambarkan 

dalam tabel 3.1  

Tabel 3.1 

Blueprint Motivasi Berprestasi 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Hope of Success  (HS) 

Fear of Failure  (FF) 

Total  

5,7,8,10,14 

- 

5 

- 

17,21,22,26,28 

5 

5 

5 

10 

 

3.3.1.2 Skala Academic Self-Efficacy  

Skala Academic Self-Efficacy Scale yang dikembangkan oleh Sachitra & 

Bandara (2017) yang digunakan peneliti untuk penelitian ini lalu diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti. Subjek diberikan pertanyaan sebanyak 20 

yang berisi mengenai academic self-efficacy. Pertanyaan yang disediakan terdapat 
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derajat angka, yaitu angka 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Skala 

academic self-efficacy terdiri dari 20 aitem pernyataan dengan  19 aitem favorable 

dan 1 aitem unfavorable digambarkan dalam tabel 3.2.  

Tabel 3.2 

Blueprint Academic Self-Efficacy 

     Skala Favorable Unfavorable Jumlah 

Aitem 

Academic Self-Efficacy 

 

Total  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16, 18,19,20 

19 

17 

 

1 

20 

 

20 

 

3.3.1.3 Skala Dukungan Orang tua  

Penelitian ini menggunakan The Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS) yang dikembangkan oleh Zimet (1988). Skala The 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support memiliki tiga dimensi, yaitu 

significant other, family, friends. Namun peneliti mempertimbangkan untuk 

menyesuaikan aspek-aspek sesuai dengan konteks orang tua. Peneliti mengambil 

dimensi family yang mendekati dan mendukung. Lalu aitem aspek family 

dimodifikasi dalam konteks orang tua. Sehingga pada aspek dukungan orang tua 

dianggap menjadi unidimensial, hal tersebut yang menjadi pertimbangan peneliti.  

Skala dukungan orang tua dibuat dalam bentuk likert dengan 5 jawaban dari 

1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Semakin tinggi skor angka yang subjek 

pilih maka akan semakin sesuai dengan pernyataan yang ada. Sebaliknya, jika 

semakin rendah skor angka yang subjek pilih maka semakin tidak sesuai dengan 
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subjek. Skala dukungan orang tua terdiri dari 4 pertanyaan dengan 4 favorable 

yang digambarkan pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Blueprint Dukungan Orang Tua 

     Skala Favorable Unfavorable Jumlah 

Aitem 

Dukungan Orang tua 

Total  

3, 4, 8, 11 

4 

- 

0 

4 

4 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas adalah suatu ukuran pada alat ukur yang mengukur ketepatan, 

keakuratan, dan kecermatan (Natalya, 2016). Syarat skala yang dikatakan valid 

ketika digunakan untuk mengukur sesuatu yang sesuai dan dapat diukur (Jonathan, 

2006). Tujuan adanya validasi ini yaitu untuk menilai layaknya item-item yang 

ditampilkan yang biasanya akan dilakukan secara judgemental oleh pakar lain dan 

bukan dari perancang item yang asli tersebut (Azwar, 2014).  

Reliabilitas adalah suatu bagian tingkatan yang melihat konsistensi dari alat 

ukur tersebut (Cresswell, 2014). Pengujian reliabilitas pada skala menggunakan 

Cronbach’s Alpha dengan menggunakan JASP. Cronbach’s Alpha terbagi atas 

empat kategori. Yaitu, jika reliabilitasnya >0.90 maka dikatakan baik, jika 

reliabilitas <0.50 maka dikatakan rendah, jika reliabilitasnya 0.70 – 0.90 maka 

dikatakan reliabitasnya tinggi, dan yang terakhir jika relibilitasnya 0.50 – 0.70 maka 

dikatakan reliabilitas moderat (Hinton, Brownlow, McMurray, & Conzens, 2014). 

Uji validitas yang melibatkan para ahli tujuannya untuk memberikan masukan atau 

pendapat untuk kesesuaian aitem terhadap konsep variabel yang akan diukur pada 

penelitian ini  (Heale & Twycross, 2015). Dalam penelitian ini meminta pendapat 
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dari ahli yaitu dosen pembimbing dan peneliti sendiri. Azwar (2003) mengatakan 

bahwa reliabilitas menjadi salah satu indikator yang dapat menunjukan alat ukur 

tersebut baik atau tidaknya.  

 

3.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Academic Self-Efficacy 

Skala Academic Self-Efficacy dalam penelitian ini diterjemahkan dari Bahasa 

Inggris kedalam Bahasa Indonesia. Setelah itu peneliti juga melakukan uji bahasa 

kepada sepuluh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Hasilnya hanya 

ada perubahan kecil seperti tanda baca yang terjadi pada kata atau kalimat disetiap 

itemnya. Selanjutnya peneliti melakukan uji validasi dengan menggunakan Content 

Validity Ratio (CVR) dengan melibatkan satu profesional (expert judgment) dalam 

pemberian nilai pada item-item pertanyaan dari skala ini. Terdapat 10 aitem 

pernyataan yang sesuai tanpa perbaikan, yaitu pada nomor 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 

17, 20. Terdapat 10 aitem pertanyaan yang sesuai dengan perbaikan pada  nomor 4, 

6,7, 15, 16, 18,  

Selanjutnya peneliti melakukan uji analisa reliabilitas kepada masing-masing 

dimensi pada skala motivasi berprestasi ini. Hasil seluruh item yang sudah di uji 

reliabilitasnya akan dijelaskan di Tabel 3.4 di bawah ini. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Academic Self-efficacy 

Skala Alpha Cronbach Rentang CITC Keterangan 

Academic Self-efficacy 0.884 0.306-0.662 Aitem nomr 

7, 14 dan 17 

gugur 

 



34 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3.4, skor Cronbach’s alpha dari pengukuran ini <0,70 

dengan nilai korelasi seluruh item > 0,3. Nilai Cronbach’s yang dihasilkan pada 

skala ini >0,07, namun ada beberapa item yang hasilnya dibawah 0,3. Jadi peneliti 

melakukan pembuangan pada 3 item pada nomor 7, 14 dan 17. Peneliti 

menggunakan item nomor 1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20 dengan 

total 17 item.  

 

3.3.2.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Orang Tua 

Skala The Multidimensional Scale of Percieved Social Support dalam 

penelitian ini diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia. 

Setelah itu peneliti juga melakukan uji bahasa kepada sepuluh responden yang 

sesuai dengan kriteria penelitian. Hasilnya tidak ada perubahan yang terjadi pada 

kata atau kalimat disetiap itemnya. Selanjutnya peneliti melakukan uji validasi 

dengan menggunakan Content Validity Ratio (CVR) dengan melibatkan satu 

profesional (expert judgment) dalam pemberian nilai pada item-item pertanyaan 

dari skala ini. Terdapat 3 aitem pernyataan yang sesuai tanpa perbaikan, yaitu pada 

nomor 3, 4, 8. Terdapat 1 aitem pertanyaan yang sesuai dengan perbaikan pada 

nomor 12 dengan menambahkan “dalam dan berbagai”.  

Selanjutnya peneliti melakukan uji analisis reliabilitas kepada masing-masing 

dimensi pada skala motivasi berprestasi ini. Hasil seluruh item yang sudah di uji 

reliabilitasnya akan dijelaskan di Tabel 3.5 di bawah ini. 
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Tabel 3.5 

Reliabilitas Skala The Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

     Skala Alpha Cronbach Rentang CITC 

The Multidimensional 

Scale of Perceived 

Social Support 

0.807 0.531-0.618 

 

Berdasarkan tabel 3.5, skor Cronbach’s alpha dari pengukuran ini <0,70 

dengan nilai korelasi seluruh item > 0,3. Nilai Cronbach’s yang dihasilkan pada 

skala ini >0,07.  

 

3.3.2.3 Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Berprestasi 

Skala motivasi berprestasi penelitian ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ke 

dalam bahasa Indonesia. Setelah itu peneliti juga melakukan uji bahasa kepada 

sepuluh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Hasilnya tidak ada 

perubahan yang terjadi pada kata atau kalimat di setiap itemnya. Selanjutnya 

peneliti melakukan uji validitas dengan menggunakan Content Validity Ratio 

(CVR) dengan melibatkan satu professional (expert judgment) dalam pemberian 

nilai pada item-item pertanyaan dari skala ini. Terdapat 2 item pernyataan yang 

sesuai tanpa perbaikan, yaitu pada dimensi HS nomor 8, 14, terdapat aitem 

pertanyaan yang sesuai dengan perbaikan pada dimensi HS nomor 5, 7, 10, 17, 21, 

26, 28 menambahkan “segera” dan menghilangkan “mulai”.  

Selanjutnya peneliti melakukan uji analisis reliabilitas kepada masing-masing 

dimensi pada skala motivasi berprestasi ini. Hasil seluruh aitem yang sudah di uji 

reliabilitasnya akan dijelaskan di Tabel 3.6 di bawah ini. 
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Tabel 3.5 

Reliabilitas Skala Motivasi Berprestasi 

Dimensi Alpha Cronbach Rentang CITC 

Hope of Success  (HS) 

Fear of Failure  (FF)  

0.695 

0.826 

0.341 - 0.544 

0.483 - 0.704 

 

Berdasarkan tabel 3.4, skor Cronbach’s alpha dari pengukuran ini <0,70 

dengan nilai korelasi seluruh aitem > 0,3. Nilai Cronbach’s yang dihasilkan tidak 

termasuk dalam kategori reliabilitas yang tinggi (0,70 – 0,09) namun masih 

tergolong dalam kategori sedang (0,50 – 0,70) sehingga alat ukur tersebut masih 

bisa dikatakan reliabel (Hinton, Brownlow, McMurray  & Cozens, 2004).  

 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan objek keseluruhan dari penelitian disebut populasi 

(Arikunto, 2006). Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang sedang 

menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Kota Surabaya berusia 18-25 tahun. 

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2019), populasi mahasiswa 

aktif di perguruan tinggi swasta dan negeri di Kota Surabaya sebanyak 272.846.  

Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah dari populasi tersebut 

(Sugiyono, 2001). Peneliti menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus 

Green (1991) untuk mendukung analisa regresi.  
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Rumusnya adalah: 𝑁 ≥ 50 + 8m 

Keterangan  

N: jumlah sampel penelitian 

m: jumlah variabel bebas yang ada dalam penelitian ini 

Jika melihat rumus yang ada maka akan memperoleh hasil 50+8(2) = 66. 

Yang artinya pada penelitian ini dibutuhkan minimal 66 sampel untuk mendukung 

penelitian. Green (1991) menggambarkan prosedur-prosedur untuk menentukan 

ukuran sampel regresi pada penelitian.  

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Pengambilan sempel penelitian, peneliti menggunakan teknik convenience 

sampling. Convenience Sampling juga dikenal sebagai haphazard sampling atau 

accidental sampling merupakan pengambilan sampel non random dimana populasi 

tersebut memenuhi kriteria-kriteria praktis, seperti ketersediaan waktu untuk 

berpartisipasi dalam penelitian, geografis, dan aksebilitas yang mudah (Etikan, 

2016). Alasan peneliti memakai teknik ini karena populasi mudah diakses oleh 

peneliti sehingga memperoleh data yang sesuai dengan tenggat waktu yang ada, dan 

bisa dilakukan tidak kaku melainkan lebih kepada fleksibilitas dari mahasiswa di 

Surabaya.  
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3.5 Analisis Data  

Uji regresi linear berganda dan uji regresi sederhana digunakan peneliti untuk 

menguji hipotesus penelitian. Uji regresi linear berganda bertujuan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh dan seberapa hubungan antar kedua variabel, pengaruh 

tersebut antara variabel independen dan variabel dependennya. Hipotesis yang 

diterima jika nilai p < 0.05. Peneliti menggunakan JASP versi 11 untuk 

menganalisis regresi.  

Analisis linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + β 1X1 + β 2X2 + e 

 

Keterangan: 

Y = Motivasi Berprestasi 

A = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi 

β2 = Koefisien Regresi 

E = Error 

X1 = Dukungan Orang tua 

X2 = Academic Self-Efficacy 


