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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dirancang untuk 

menjawab hipotesis secara spesifik dengan data hasil penelitian yang dijelaskan 

secara akurat menggunakan angka-angka dan pengolahan statistik, sehingga 

memudahkan proses analisis dan penafsirannya (Sukmadinata, 2012 hlm 53). 

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam pemaparan tentang profil motivasi 

berprestasi mahasiswa dan pemaparan tentang gambaran efektifitas bimbingan 

belajar untuk mengembangkan motivasi berprestasi. Sehingga pendekatan ini 

dapat menjawab hipotesis penelitian secara spesifik. 

 
2. Metode dan Desain Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan program bimbingan belajar 

yang efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa, sehingga 

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Menurut 

(Thomas D &Campbell, Donald T,1979) metode eksperimen terbagi menjadi 3 

bentuk, yaitu: 1) pra eksperimen, merupakan satu kelompok atau beberapa 

kelompok yang diamati setelah diberikan perlakuan yang diduga menyebabkan 

perubahan antara pretest and posttest; 2) kuasi eksperimen, merupakan 

eksperimen yang memiliki perlakuan dan adanya kelompok kontrol, namun tidak 

menggunakan penugasan secara acak dan menyimpulkan perubahan yang 

disebabkan perlakuan; dan 3) eksperimen murni, merupakan eksperimen yang 

dilakukan dengan pengendalian secara ketat serta menggunakan penugasan secara 

acak.  
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Metode penelitian eksperimen yang digunakan adalah kuasi eksperimen, 

metode ini dilakukan dengan memberikan yang dalam pelaksanaannya 

menggunakan penugasan acak (random assignment). Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pretest-Posttest Control Group Design. Bahwa dalam 

desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi 

pretest untuk mengetahui keadaan awal kedua kelompok tersebut. Hasil pretest 

yang baik adalah nilai antara kelompok eksperimen dan kontrol tidak berbeda 

secara signifikan (Sugiyono, 2010 hlm 113). 

Skema model Pretest-Posttest Control Group Design dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 

Skema Model Pretest-Posttest Control Group Design 

A.  

 

 

(Sugiyono, 2010 hlm 112) 

Keterangan : 

O1 = Pre-test pada kelompok eksperimen. 
O3 =  Pre-test pada kelompok kontrol. 
X =  Perlakuan 

O2 =  Post-test pada kelompok eksperimen. 
O4 =  Post-test pada kelompok kontrol. 

 
Keefektifan ditinjau dari hasil perbandingan post test kelompok eksperimen 

dan kontrol. Bila nilai O2 secara signifikan lebih tinggi dari O4, maka treatment 

yang dilaksanakan efektif. Hal tersebut harus dipastikan bahwa pengujian nilai O1 

dan O3 adalah seimbang (Sugiyono, 2010 hlm  416-417). 

 

                    O1           X         O2 

     O3                            O4 



53 

 

Yucky Putri Erdiyanti, 2017 
BIMBINGAN BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BERPRESTASI   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

 
 
 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian adalah mahasiswa semester 1 jurusan pendidikan 

jasmani kesehatan dan rekreasi (PJKR) fakultas keguruan ilmu pendidikan 

Universitas Majalengka angkatan 2016/2017 sebanyak 70 orang. Alasan utama 

pemilihan lokasi penelitian PJKR FKIP Universitas Majalengka didasarkan need 

asesmen yang dilakukan penulis yang menunjukkan indikator memiliki motivasi 

berprestasi rendah, di antaranya kurang memiliki semangat untuk berkompetisi, 

mudah menyerah ketika sedang mengerjakan tugas yang sulit, serta kurang 

memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan.  

 

2. Sampel 

Penelitian ini melibatkan seluruh populasi yang dibagi kedalam kelompok 

ekperimen dan kelompok kontrol, oleh karena itu tidak digunakan sampling. 

 

C.       Pengembangan Instrumen Penelitian 

Pengembangan instrumen ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

akurat, maka dikembangkan instrumen motivasi berprestasi yang layak. Tahap-

tahap pengembangan instrumen ini meliputi penyususnan definisi konseptual, 

penyusunan definisi operasional, penyusuanan kisi-kisi instrumen, penyusunan 

pedoman skoring dan penafsiran, serta pengujian instrumen.     
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1. Perumusan Definisi Operasional 

Esensi dari motivasi berprestasi adalah dorongan mahasiswa PJKR semester 

1 untuk mencapai tujuan tertentu dengan pemahaman akan hambatan  yang akan 

dihadapi, perkiraan akan hasil yang akan dicapai akan tujuan tertentu dengan 

pengelolaan,penerimaan, penghayatan akan suasana perasaan untuk mendapat 

umpan balik dari tujuan yang realistis. 

Aspek motivasi berprestasi dilandasi dengan aspek pengetahuan, sikap, 

keterampilan yaitu  

a. Aspek pengetahuan indikatornya pemahaman mahasiswa akan hambatan 

yang dihadapi, perkirakan hasil yang akan dicapai, analisis manfaat dari 

pencapaian tujuan. 

b. Aspek sikap artinya mahasiswa mampu pengelolaan suasana perasan, 

penerimaan suasana perasaan, penghayatan suasana, keinginan untuk dapat 

umpan balik, melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. 

c. Aspek keterampilan indikatornya mahasiswa tahu akan tujuan yang realistis,  

resiko akan hambatan, menghasilkan stategi baru. 

2. Penyusunan Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen dikembangkan dari definisi operasinal motivasi 

berprestasi yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara rinci 

kisi-kisi instrumen motivasi berprestasi terdapat dalam tabel 3.2.  
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No Aspek Indikator Jumlah 

Pernyataan 

1 Pengetahuan 

(pemahaman, 

memperkirakan dan 

menganalisis 

mengenai motivasi 

berprestasi 

1. Pemahaman akan hambatan yang akan dihadapi. 6 

2.Perkirakan akan hasil yang akan dicapai, 9 

3.Analisis akan manfaat dari pencapaian 

tujuan tertentu 

4 

2 Sikap (mengelola, 

menerima, 

menghayati, 

berkeinginan dan 

melakukan kegiatan 

berprestasi) 

1. pengelolaan suasana perasan. 5 

2. penerimaan suasana perasaan  4 

3. penghayatan suasana perasaan 5 

4. keinginan untuk dapat umpan balik atas 

kegiatan yang dilakukan. 

6 

5. melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. 8 

3 Keterampilan 

(tujuan, 

keterampilan dan 

kemampuan untuk 

mencapai motivasi 

berprestasi 

1.tujuan yang realistis. 5 

2.resiko akan hambatan. 5 

3. Menghasilkan stategi baru untuk penyelesaian 

tugas. 

4 

Jumlah 61 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Skala Motivasi Berprestasi 

 

3. Penyusunan Pedoman Skoring dan Penafsiran 

a. Skoring 

Dalam penelitian kuantitatif instrument digunakan untuk pengumpulan data, 

derta untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, 

untuk itu setiap instrument memiliki skala. 
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Pada penelitian ini menggunakan skala Likert (Sugiono, 2012, hlm. 93) 

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala dengan kategori pilihan 

jawaban, Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Cukup Sesuai (CS), 

Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). 

 

Pernyataan 
Skor Empat Opsi Alternatif Respon 

SS S TS STS 

Favorable (+)  4 3 2 1 

UnFavorable (-) 1 2 3 4 

Tabel 3.3 
Pola Skor Opsi Alternatif Respons 

          Model Summated Ratings (Likert) 
 

Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1 – 4 dengan bobot 

tertentu. Bobotnya ialah: 

1. Untuk pilihan jawaban sangat sesuai (SS) memiliki skor 4 pada pernyataan 

positif atau skor 1 pada pernyataan negatif. 

2. Untuk pilihan jawaban sesuai (S) memiliki skor 3 pada pernyataan positif 

atau skor 2 pada pernyataan negatif. 

3. Untuk pilihan jawaban tidak sesuai (TS) memiliki skor 2 pada pernyataan 

positif atau skor 3 pada pernyataan negatif. 

4. Untuk pilihan jawaban sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 1 pada 

pernyataan positif atau skor 4 pada pernyataan negatif. 

Penafsiran 
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Penafsiran motivasi berprestasi ditempuh dengan menentukan mahasiswa ke 

dalam tiga kategori tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Menentukan Z Score, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

  

 

 

 

Keterangan 

 

x  = Nilai motivasi berprestasi mahasiswa 

x  = Rata-rata motivasi berprestasi mahasiswa 
Sd = Simpangan baku motivasi berprestasi mahasiswa 

 

 

KUALIFIKASI DESKRIPSI 

Tinggi 
Motivasi berprestasi yang ditandai dengan 
pencapaian yang optimal, yang meliputi 8-11 

indikator. 

Sedang 

Motivasi berprestasi yang ditandai dengan 
pencapaian aspek pengetahuan, perasaan dan 

keterampilan yang cukup, yang meliputi 4-7 
indikator. 

Rendah 
Motivasi berprestasi yang ditandai dengan 
pencapaian aspek pengetahuan, perasaan dan 

keterampilan, yang meliputi ≤ 3 indikator. 

 
Tabel 3.4 

Penafsiran Motivasi Berprestasi 

 

4. Pengujian Instrumen 

a. Uji Rasional 

Uji rasional instrumen bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

instrumen dari segi bahasa, konstruk dan isi. Uji rasional instrumen dilakukan 

dengan mengadakan penimbangan/penilaian oleh tiga dosen ahli, yakni dengan 

 

Score

d

x x
Z

s
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meminta pendapat dosen ahli untuk memberikan penilaian pada setiap item 

dengan kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM).Item yang diberikan 

nilai M berarti item tersebut bisa digunakan, dan item yang diberi nilai TM bisa 

memiliki dua kemungkinan yaitu item tersebut tidak bisa digunakan atau masih 

bisa digunakan dengan revisi. 

Uji rasional instrumen dilakukan oleh Dr Suherman, M. Pd,   Dr. Yusi 

Ricka Yustiana, M. Pd dan Drs. Yaya Sunarya, M. Pd. Hasil penilaian 

menunjukkan secara konstruk hampir seluruh item termasuk memadai.Namun 

dari segi bahasa dan isi masih terdapat item yang perlu diperbaiki. Secara rinci 

disajikan dalam bentuk tabel 3.5 berikut : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Kelayakan Instrumen 

Kesimpulan No Item Jumlah 

Memadai 11, 15, 16, 17, 24, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 
49, 53, 56, 57, 58,  

19 

Revisi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 
28, 29, 31, 34, 38, 39, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 
61,  

31 

Dibuang 4, 7, 12,18, 21, 25, 30, 37, 42, 40, 45      11 

Total  61 

 
 Hasil penimbangan menunjukkan terdapat 19 item yang dapat digunakan,  

31 item yang perlu direvisi dan 11 item yang dibuang. Selain itu berdasarkan 

saran dari salah seorang dosen ahli, item pernyataan ditambah sebanyak sepuluh 

item.Sehingga jumlah pernyataan yang digunakan untuk uji coba instrumen ialah 

sebanyak 50 item. 

 Dengan demikian, kisi-kisi instrumen setelah uji kelayakan instrumen 

dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut : 
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No Aspek Indikator Jumlah 

Pernyataan 

1 Pengetahuan 

(pemahaman, 
memperkirakan dan 

menganalisis mengenai 
motivasi berprestasi 

1. Pemahaman dalam hambatan yang akan 

dihadapi. 

6 

2. Perkirakan akan hasil yang akan dicapai, 8 

3. Analisis akan manfaat dari pencapaian 

tujuan tertentu 

3 

2 Sikap (mengelola, 
menerima, menghayati, 

berkeinginan dan 
melakukan kegiatan 

berprestasi) 

1. Pengelolaan suasana perasan. 4 

2. Penerimaan suasana perasaan  3 

3. Penghayatan suasana perasaan 4 

4. Keinginan untuk dapat umpan balik atas 

kegiatan yang dilakukan. 

2 

5. Melakukan sesuatu untuk mencapai 
kesuksesan. 

8 

3 Keterampilan (tujuan, 
keterampilan dan 

kemampuan untuk 
mencapai motivasi 

berprestasi 

1. Tujuan yang realistis. 4 

2. Resiko akan hambatan. 5 

3. Menghasilkan stategi baru untuk 

penyelesaian tugas. 

3 

Jumlah 50 

Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Instrumen 

(Setelah Uji Kelayakan Instrumen) 
 
1. Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan dilakukan oleh mahasiswa bahasa dan sastra indonesia 

FKIP UNMA sebanyak lima orang. Uji keterbacaan dimaksudkan untuk 

mengukur sejauh mana keterbacaan instrumen oleh responden.Melalui uji 

keterbacaan dapat diketahui redaksi kata yang sulit dipahami oleh responden 

sehingga dapat diperbaiki.Uji keterbacaan dilakukan agar angket dapat dipahami 

oleh semua mahasiswa sesuai dengan maksud penelitian.Angket yang dilakukan 

uji keterbacaannya adalah angket yang telah melalui tahap uji kelayakan 

instrumen. 

Berdasarkan hasil uji keterbacaan, responden dapat memahami dengan 

baik seluruh item pernyataan yang ada baik dari segi bahasa maupun makna yang 
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terkandung dalam pernyataan.Dengan demikian, dapat disimpulkan seluruh item 

pernyataan dapat digunakan dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas instrumen dapat diketahui setelah dilakukan uji 

coba instrumen. Uji coba angket dilaksanakan terhadap mahasiswa semester 1 

jurusan Bahasa Indonesia FKIP UNMA. Angket diberikan kepada mahasiswa 

yang tidak termasuk sampel penelitian, sebanyak 45 orang. Mahasiswa sebelum 

mengisi angket terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian 

angket. 

Pengolahan data hasil uji coba diolah secara statistik.Adapun pengolahan 

data hasil uji coba dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan 

SPSS 17.0. 

1) Uji validitas butir item 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya 

korelasi atau skor item dan skor total terhadap item total, perhitungan dilakukan 

dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. Hasil 

perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk 

mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item 

layak digunakan atau tidak. 

a. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel. 

Teknik pengujian yang digunakan ialah korelasi rumus Korelasi Product 

Moment (Pearson), yaitu: 
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keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi 

n = jumlah responden uji coba 

X = skor tiap item 

Y = skor seluruh item 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung  r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung  r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (dinyatakan tidak valid) 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai validitas dengan kriteria r hitung  0, 

248 (n=45, dengan sig. 0,05) diperoleh item pernyataan yang dinyatakan valid 

ialah sebanyak 35 dari 50 item. Sedangkan 15 item lainnya dinyatakan tidak valid 

dan tidak dapat digunakan. Adapun item pernyataan yang dianggap valid dan 

tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut : 

 

Kesimpulan No Item Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,26,28,29,

31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,46,47,48 

35 

Tidak Valid 6, 12, 14, 17, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 42, 44, 45, 49,50 15 

Tabel 3.7  

Hasil Uji Validitas Instrumen 
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2) Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Nilai reliabilitas diperoleh dengan menggunakan 

metode yang digunakan dalam program SPSS yaitu metode Alpha.Metode Alpha 

sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (Priyatno, 2008 hal 25). 

Menurut Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik (Prayitno, 2008 hal 26). 

 Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 17.0 untuk mencari 

nilai reliabilitas angket skala motivasi berprestasi dapat dilihat pada tabel 3.8 

berikut : 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0,8 50 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistiks 

 
Hasil uji reliabitias menunjukkan nilai reliabilitas instrumen sebesar 

0,8.Artinya, instrumen dinyatakan memiliki tingkat konsistensi dan dapat 

digunakan kembali. 

Adapun kisi-kisi instrumen setelah uji coba dapat dilihat pada tabel 3.9 

berikut: 

No Aspek Indikator Jumlah 

Pernyataan 

1 Pengetahuan 

(pemahaman, 
memperkirakan 
dan menganalisis 

mengenai 

1. Pemahaman dalam hambatan yang 

akan dihadapi. 

5 

2. Perkirakan akan hasil yang akan 
dicapai, 

6 

3. Analisis akan manfaat dari 2 



63 

 

Yucky Putri Erdiyanti, 2017 
BIMBINGAN BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BERPRESTASI   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

motivasi 
berprestasi 

pencapaian tujuan tertentu 

2 Sikap (mengelola, 

menerima, 
menghayati, 

berkeinginan dan 
melakukan 
kegiatan 

berprestasi) 

1. Pengelolaan suasana perasan. 4 

2. Penerimaan suasana perasaan  2 

3. Penghayatan suasana perasaan 2 

4. Keinginan untuk dapat umpan balik 
atas kegiatan yang dilakukan. 

1 

5. Melakukan sesuatu untuk mencapai 
kesuksesan. 

5 

3 Keterampilan 

(tujuan, 
keterampilan dan 

kemampuan untuk 
mencapai motivasi 
berprestasi 

1. Tujuan yang realistis. 3 

2. Resiko akan hambatan. 3 

3. Menghasilkan stategi baru untuk 
penyelesaian tugas. 

2 

Jumlah 35 

Tabel 3.9 

Kisi-Kisi Instrumen 

(Setelah Uji Coba) 

 

D. Pengembangan Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Motivasi 

Berprestasi 

Pengembangan bimbingan sosial untuk mengembangkan motivasi 

berprestasi berdasarkan hasil survey kondisi kemampuan motivasi berprestasi 

siswa. Pengembangan bimbingan sosial meliputi: 1) kajian teoritis; 2) penyusunan 

struktur bimbingan belajar ; 3) uji kelayakan bimbingan belajar; dan 4) uji coba 

bimbingan belajar.  

1. Kajian Teoritis 

 Dalam pengembangkan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi dilakukan kajian secara teoritis yaitu dengan melakukan studi pustaka 

untuk digunakan sebagai landasan penyusunan bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi.  
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 Bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa 

dalam penelitian ini diartikan sebagai program yang diberikan oleh konselor untuk 

membantu individu dalam proses motivasi berprestasi adalah dorongan untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan pemahaman akan hambatan  yang akan dihadapi, 

perkiraan akan hasil yang akan dicapai akan tujuan tertentu dengan 

pengelolaan,penerimaan, penghayatan akan suasana perasaan untuk mendapat 

umpan balik dari tujuan yang realistis. 

 

2. Penyusunan Struktur Bimbingan Belajar 

 Struktur bimbingan sosial untuk mengembangkan motivasi berprestasi 

siswa mengacu pada (Depertemen Pendidikan Nasional, 2008) adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.10 

Struktur Bimbingan Belajar 

 

NO STRUKTUR ISI 

1 Rasional Latar belakang secara teori dan praktis 
berkenaan dengan pentingnya 

penyelenggaraan bimbingan belajar untuk 
meningkatkan motivasi berprestasi. 

2 Deskripsi kebutuhan Hasil need assessment dari instrumen 

motivasi berprestasi. 

3 Tujuan Tujuan dari penyelenggaraan layanan 
bimbingan belajar untuk meningkatkan 
motivasi berprestasi 

4 Kompetensi konselor Kemampuan-kemampuan konselor dalam 

melaksanakan bimbingan belajar untuk 
meningkatkan motivasi berprestasi. 

5 Tahapan Rincian tahapan, tujuan, deskripsi kegiatan, 

dan sistem penunjang pelaksanaan 
bimbingan belajar . 

6 Evaluasi Evaluasi proses dan hasil. 
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3. Uji Kelayakan Program Bimbingan Belajar 

 Uji kelayakan bimbingan Belajar dinilai oleh pakar yaitu dua dosen ahli yaitu 

Suherman, Yusi Riksa Yustiana, dan Nani M Sugandi. Masukan dari kedua dosen 

adalah mengenai perbaikan rasional agar lebih operasional, kompetensi konselor 

yang harus lebih disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa, dan perbaikan 

redaksi struktur tahapan bimbingan belajar menjadi action plan. 

 Uji kelayakan juga dilakukan oleh praktisi yaitu dosen Bimbingan 

konseling Universitas  yaitu Andi Kiswanto, masukannya adalah kembangkan 

indikator yang akan dijadikan bahan untuk treadmen. 

 

4. Uji Coba  

 Pelaksanaan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

didasarkan atas tingkat kemampuan motivasi berprestasi mahasiswa pada skor 

terendah. populasi yang digunakan adalah mahasiswa semester 1 PJKR FKIP 

UNMA yang berjumlah 70 orang, Pelaksanaan uji coba dilakukan dengan 

tahapan kegiatan sebagai berikut.  

TAHAP SESI KEGIATAN SISTEM PENUNJANG 

Tahap Awal 

(Orientasi) 

1 Need assessment   Metode: Penugasan  

 
Penunjang: Instrumen 
penyesuaian cultural 

2 Sosialisasi program 
bimbingan bimbingan 
belajar untuk 

meningkatkan 
motivasi berprestasi 

Metode: diskusi dan tanya 
jawab 
 

Penunjang: Hasil instrument 
motivasi berprestasi, program 

bimbingan belajar. 

Tahap Inti 

(Intervensi) 

 

3 Diskusi kelompok 
“Saya harus 
berprestasi” 

Metode: menonton video, 
bercerita dan refleksi 
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4 Diskusi kelompok 

“Mengatur waktu, 

pake strategi dong”. 

Metode: diskusi dan refleksi 

5 Diskusi kelompok 

“Aku bisa santai” 

Metode: permainan kelompok 

dan refleksi 
 

Penunjang: kertas,pulpen 

6 Diskusi kelompok 

“Bermimpilah untuk 
Sukses dan wujudkan” 

Metode: Simulasi 

7 Diskusi “Saya adalah 

mahasiswa” 

Metode: simulasi  

 

8 Diskusi kelompok 
“ketika saya sukses” 

Metode: bermain peran 
 

9 Diskusi “cerdik seperti 

kancil” 

Metode: cerita, diskusi dan 

refleksi 
 

 10 Diskusi kelompok 
“Inisiatifkah Anda?” 

Metode: refleksi 
   

Penunjang : kertas dan pulpen 

Tahap 

Akhir 

(Evaluasi) 

11 Evaluasi   Metode: Penugasan  
 

Penunjang: Instrumen 
penyesuaian cultural 

Tabel 3.11 

Tahapan Kegiatan Uji Coba 

 

E.      Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang ditempuh terdiri dari tiga tahapan, yaitu: persiapan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Ketiga prosedur dan tahapan penelitian tersebut 

secara lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut. 

 

1. Persiapan  

Tahapan persiapan penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Penyususan proposal. 

b. Pengajuan persetujuan proposal penelitian setelah melakukan 

seminar proposal penelitian. 
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c. Seminar proposal penelitian. 

d. Pengajuan permohonan pengangkatan dosen pembimbing 

tesis.  

e. Pengajuan permohonan izin untuk melakukan penelitian.  

2. Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Penyusunan instrument dan pengujian kelayakan instrumen. 

b. Uji coba instrumen (try out). 

c. Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dari mahasiswa 

semester 1 PJKR Universitas Majalengka tahun Akademik 

2016/2017 

d. Analisis data hasil penelitian. 

e. Penentuan sampel siswa kelompok eksperimen berdasarkan 

hasil instrumen penyesuaian kultural, yaitu kemampuan siswa 

yang tingkat penyesuaian kulturalnya masuk dalam kategori 

rendah. 

f. Pengembangan bimbingan belajar untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi mahasiswa berdasarkan hasil analisis 

data kemampuan motivasi berprestasi mahasiswa. 

Pengembangan program intervensi meliputi kegiatan-

kegiatan berikut: 

1) Penyusunan rancangan program bimbingan belajar 

untuk meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa 

berdasarkan kajian teoritik dan empirik. 

2) Pengujian kelayakan atau judgement rancangan 

program bimbingan belajar kepada pakar dan praktisi 

lapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui kelayakan program bimbingan belajar yang 

akan digunakan sebagai acuan dalam meningkatan 

motivasi berprestasi mahasiswa semester 1 PJKR 

Universitas Majalengka tahun Akademik 2016/2017 . 
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3) Pelaksanaan eksperimen untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi mahasiswa sesuai dengan program yang 

telah disusun. 

3. Pelaporan 

Tahapan terakhir dari prosedur penelitian adalah tahap pelaporan. 

Tahapan pelaporan ini meliputi analisis seluruh kegiatan, hasil penelitian, 

dan pembahasan kemudian dilaporkan dalam bentuk karya tulis ilmiah 

(tesis) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam sidang tahap I dan 

II. 

 
F.      Analisis Data  

Pengolahan dan Analisis data dalam penelitian ini Untuk mengetahui profil 

motivasi berprestasi mahasiswa. Penulis hanya menghitung berdasarkan persentse 

yang diperoleh, sementara untuk pengujian hipotesis langkah yang penulis 

lakukan adalah, sebagai berikut.Dengan menggunakan SPSS 17. 

1) Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Data. Langkah pengujiannya 

yaitu melalui Analyze – descriptive statistics - explore 

2) Menghitung gain Pretest & Posttest, dengan membandingkan data 

yang tertera dalam tabel deskriptive data. 

3) Pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji-t paired sampel test 

dengan langkah pengujiannya melalui Analyze – compare means- 

paired sampel test. 
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G. Alur Penelitian  

Berikut ini adalah alur penelitian yang akan peneliti lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian  

PENDAHULUAN 

Identifikasi 

Masalah 

Studi Pustaka Studi Lapangan 

Instrumen 

Penelitian 

Judgment Ahli 

Uji Keterbacaan 

Uji Coba (Try Out) 

PELAKSANAAN 

Instrumen Standar 

Pretest 
Gambaran awal 

motivasi berprestasi 

Treatment Bimbingan Belajar 

Posttest 

Gambaran 

Efektivitas 

Bimbingan Belajar 

untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi 

KESIMPULAN 


