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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain  Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai 

motivasi belajar siswa kelas IX dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Motivasi belajar  siswa tersebut  dilihat dari berbagai aspek dan informasi dari 

berbagai sumber.  

Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus dengan tujuan mengungkap berbagai 

permasalahan yang terjadi pada siswa di kelas, ada tiga orang yang memiliki 

motivasi rendah dan kehadirannya di kelas kurang bagus. Studi kasus ini juga 

menggambarkan keadaan yang banyak dialami oleh siswa sekarang ini, sehingga 

bisa juga dijadikan penyelidikan seterusnya terhadap kasus tersebut. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan tujuan memperoleh gambaran faktual tentang keadaan subjek 

penelitian di lapangan tanpa melalui uji statistik, dan diharapkan dengan 

pendekatan kualitatif ini bisa mengungkap permasalahan secara langsung dengan 

berinteraksi secara langsung dengan nara sumber. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

 

B. Partisipan Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMPN 1 Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten 

Ciamis tahun pelajaran 2017/2018. Pertimbangan pengambilan partisipan 

penelitian yang sangat terbatas karena didasarkan kepada tujuan penelitian yaitu 

untuk mengungkap profil umum motivasi belajar siswa di SMPN 1 Panjalu tahun 

pelajaran 2017/2018.Partisipan penelitian ini adalah  sebagian   siswa kelas IX 

SMPN 1 Panjalu diambil secara tertentu dilihat dari hasil observasi yang 

mengalami penurunan motivasi dalam belajar mata pelajaran tertentu atau bahkan 

semua pelajaran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang 

merasa malas untuk mengikuti pelajaran dan lebih memilih untuk tidak masuk 

25 



30 
 

Lina Karmila, 2017 
PROFIL MOTIVASI BELAJAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

kelas dan berdiam diri di lain tempat. Guru mata pelajaran  melaporkan ke guru 

BK kalau ada beberapa siswa yang sering bolos pada jam pelajarannya walaupun 

mereka berada di sekolah. Selain didapatkan  dari guru mata pelajaran, informasi 

ini di dapat dari wali kelas, kesiswaan, dan dari data yang ada di guru BK 

berdasarkan wawancara, observasi dan pengumpulan data lainnya. Data yang 

diambil berdasarkan pada : 

a. Absensi siswa (terlampir) 

b. Hasil ulangan siswa (terlampir) 

c. Penyebaran angket kepada guru mata pelajaran (terlampir) 

Dari ketiga data yang diambil, mengerucut sampai pada ketiga nama yaitu 

IW, IS, dan FH. Data tambahan yang diambil dapat gambaran subjek penelitian 

sebagai berikut: 

1. Siswa IW kurang menyukai pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. 

2. Siswa IS kurang menyukai pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. 

3. Siswa FH kurang menyukai pelajaran matematika dan bahasa inggris. 

 

C. Definisi Operasional  Variabel Penelitian 

1. Motivasi Belajar 

a. Dalam  Sardiman (2005, hlm, 75) motivasi belajar dapat juga diartikan 

sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan 

bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelak perasaan tidak suka 

b. Menurut Winkel (1983) mengemukakan bahwa motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik untuk 

menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki peserta didik tercapai. 

Jadi menurut dua pendapat diatas dapat disimpulkan  kalau motivasi belajar 

itu merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu 

sebagai daya penggerak di dalam peserta didik untuk menimbulkan rasa ingin 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
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mengikuti kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa, jangan 

sampai ada rasa tidak suka pada diri peserta didik dalam mengikuti belajar. 

2. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Makmun (2007, hlm. 40) secara operasional indikator motivasi 

belajar adalah : 

a. Durasi kegiatan belajar  

b. Frekuensi kegiatan belajar 

c. Persistensi pada tujuan kegiatan belajar 

d. Ketabahan,keuletan dan kemampuan dalam menghadapi kesulitan 

untuk mencapai kegiatan belajar 

e. Devosi(pengabdian) dan pengorbanan 

f. Tingkatan aspirasi kegiatan belajar 

g. Tingkatan kualifikasi prestasi kegiatan 

h. Arah sikap terhadap sasaran kegiatan belajar 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu  yang digunakan dan dipilih oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah profil motivasi belajar 

siswa kelas IX  yang memiliki motivasi rendah pada mata pelajaran tertentu 

Menurut Sugiono (2009, hlm 63) mengemukakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in 

depth interview) serta dokumentasi. Maka pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif bersifat fleksibel. Penelitian ini menggunakan data primer maupun data 

sekunder, data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen atau tidak langsung.  Untuk 

memperoleh data penelitian yang diharapkan, telah dibuat beberapa alat 

pengumpul data yaitu sebuah pedoman observasi terhadap kegiatan pembelajaran  

siswa yang memiliki motivasi rendah untuk mengikuti pembelajaran mata 
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pelajaran  tertentu,  dan tiga buah pedoman wawancara yaitu dengan siswa itu 

sendiri, dengan orang tua yang berhubungan dengan aktifitas siswa di rumah 

dalam hal belajar dan dengan guru mata pelajaran.Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Observasi 

Teknik observas ini digunakan untuk mengamati semua hal yang berkaitan 

dengan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Peneliti melihat secara langsung 

terhadap sumber data dengan melihat secara langsung  berbagai kegiatan siswa 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maupun kegiatan di luar kelas. 

Peneliti tidak menggunakan pedoman yang baku dalam pengamatan ketiga 

siswa tersebut, sehingga secara spontan mengamati langsung perilaku setiap 

siswa selama pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung 

berdialog dengan siswa dan sumber pendukung lainnya dalam pengumpulan 

datanya. Semua instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

motivasi belajar. Wawancara mendalam dilakukan kepada tiga orang siswa 

yang memiliki motivasi rendah dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. 

Wawancara juga dilakukan kepada orang tua ketiga partisipan untuk 

mengetahui kebiasaan dan pandangan orang tua tentang anaknya, teman-teman 

partisipan penelitian. Selain itu wawancara dilakukan dengan guru mata 

pelajaran yang masuk ke kelas ketiga partisipan berada. Berikut ini kisi-kisi 

pedoman wawancara terhadap siswa partisipan, teman partisipan dan orang tua 

partisipan. 
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Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara yang Memiliki Motivasi Rendah 

 

NO 
 INDIKATOR 

MOTIVASI 

BELAJAR 

ASPEK SUB ASPEK NO dan PERTANYAAN 

1 Durasi Kegiatan Siswa mampu 

mengatur 

penggunaan 

waktu belajar 

1. Mengatur  

penggunaan 

waktu 

belajar  di 

dalam kelas 

 

 

 

2. Mengatur 

penggunaan  

1. Berapa lama siswa mampu 

mengikuti kegiatan belajar 

rmengajar di dalam kelas? 

2. Berapa lama siswa bisa 

meluangkan waktunya 

untuk membaca buku di 

perpustakaan? 

 

1. Berapa lama siswa mampu 

membaca buku di rumah? 

2. Berapa lama siswa mampu 

belajar di rumah? 

3. Apakah siswa bisa 

meluangkan waktunya 

untuk belajar ketika mau 

ulangan? 

 

  Waktu 

belajar  di 

Rumah 

2 Frekuensi 

Kegiatan 

Siswa sering 

melakukan  

kegiatan belajar 

dalam periode 

waktu tertentu 

1. Meluangkan 

waktu 

tertentu  di 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Meluangkan 

waktu 

tertentu di 

rumah 

1. Dalam satu minggu berapa 

kali siswa meluangkan 

waktu untuk berdiskusi 

dengan  teman tentang 

materi pelajaran? 

2. Dalam satu bulan berapa 

kali siswa meluangkan 

waktu untuk berdiskusi 

dengan teman tentang 

materi pelajaran? 

3. Dalam 1 minggu berapa kali 

siswa mengunjungi 

perpustakaan? 

4. Dalam 1 bulan berapa kali 

siswa mengunjungi 

perpustakaan? 

 

 

1. Dalam 1 minggu berapa kali 

siswa memiliki  jadwal 

belajar kelompok? 

2. Dalam 1 biulan berapa kali 

siswa memiliki jadwal 

belajar kelompok? 

3. Dalam 1 minggu berapa kali 

siswa belajar di rumah? 

4. Dalam 1 bulan berapa kali 

siswa belajar di rumah? 

 

 

NO  INDIKATOR ASPEK SUB ASPEK NO dan PERTANYAAN 
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MOTIVASI 

BELAJAR 

3 Persistensi 

 

Siswa mampu 

menguasai 

ketepatan dalam 

melaksanakan 

kegiatan belajar 

1. Melakukan 

ketepatan 

melaksanak

an kegiatan 

belajar di 

rumah 

 

 

2. Melakukan 

ketepatan 

melaksanak

an belajar di 

sekolah 

1. Apakah semua PR selalu 

dikerjakan di rumah? 

2. Apakah siswa pernah  

membaca buku pelajaran di 

luar buku paket yang 

disediakan untuk menambah 

bahan mengerjakan tugas? 

 

1. Apakah di dalam kelas 

siswa tetap memperhatikan 

guru walaupun ada teman 

yang mengganggu? 

2. Apakah tugas- tugas selalu 

dikerjakan walaupun guru 

berhalangan hadir? 

4 Ketabahan dan  

Keuletan 

Siswa mampu 

dalam 

menghadapi  

kesulitan untuk 

menghadapi 

ujian 

1. Mampu 

menghadapi 

ujian di 

sekolah 

 

2. Mampu 

menghadapi 

kesulitan 

belajar di 

rumah 

1. Apakah  soal yang 

diberikan tetap 

dikerjakan walaupun 

sangat sulit? 

 

1. Apakah PR tetap 

dikerjakan walaupun 

sangat banyak dan 

sulit? 

2. Apakah tetap 

mengerjakan soal 

seorang diri walaupun 

sulit? 

3. Apakah selalu 

berusaha menghapal 

materi pelajaran yang 

diberikan walaupun 

banyak? 

4.  

5 Devosi Siswa rela 

berkorban 

uang,tenaga,piki

ran, bahkan jiwa 

untuk kegiatan 

belajar 

Rela 

berkorban 

untuk 

kegiatan 

belajar di 

rumah 

 

1. Apakah untuk membeli 

ATK disisihkan dari uang 

jajan? 

2. Apakah untuk membeli 

ATK selalu meminta dari 

orang tua? 

3. Apakah selalu bangun pagi 

agar datang ke sekolah lebih 

awal? 

4. Apakah merasa rela waktu 

bermain digunakan untuk 

mengerjakan PR tatkala ada 

tugas dari sekolah? 

5. Apakah pulang sekolah suka 

membaca materi untuk 

besok walaupun kondisi 

kurang memungkinkan? 

NO  INDIKATOR 

MOTIVASI 
ASPEK SUB ASPEK NO dan PERTANYAAN 
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BELAJAR 

6 Tingkatan 

Aspirasi 

Siswa mampu 

memikirka n 

rencana/cita-cita 

1. Mampu 

memikirkan 

rencana/cita

-cita di 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah merencanakan 

kelanjutan belajar setelah 

SMP? 

2. Apakah memiliki cita-cita? 

3. Apakah sudah  

mempersiapkan diri  

menghadapi UN? 

4. Apakah selalu berusaha jadi 

yang terbaik dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas? 

5. Apakah pernah membaca 

buku,majalah,  membuka 

internet yang menunjang 

cita-cita? 

 

 

7 Tingkatan 

Kualifikasi dan 

Persistensi 

Siswa memiliki 

prestasi belajar  

yang tinggi 

1. Memiliki 

prestasi 

belajar di 

Rumah 

 

2. Memiliki 

prestasi 

belajar di 

sekolah 

1. Apakah suka belajar lebih 

giat jika mendapat ulangan 

jelek? 

 

 

1. Percaya diri dengan 

kemampuan yang dimiliki? 

2. Senang mengikuti pelajaran 

di dalam kelas? 

3. Bagaimana perasaannya 

dengan PR yang diberikan 

oleh guru? 

 

8 Arah 

SikapTerhadap 

Sasaran 

Kegiatan 

Siswa memiliki 

pikiran/perasaan 

positif dan 

negatif 

1. Memiliki 

perasaan 

positif di 

rumah 

 

 

2. Memiliki 

perasaan 

negatif di 

sekolah 

1. Bagaimana perasaannya jika 

mendapatkan nilai tinggi? 

2. Bagaimana perasaannya jika 

mengerjakan PR hasil 

nyontek dari teman? 

 

1. Apakah yang dirasakan jika 

ulangan tidak mencapai 

KKM? 

2. Apakah pernah  meminta 

teman untuk menjelaskan 

materi? 
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Tabel 3.2 

Pedoman Wawancara Dengan Siswa 

 

No  Indikator Pertanyaan 
1 Durasi kegiatan 1.    Berapa lama kamu bisa memperhatikan penjelasan dari guru? 

2. Bisakah kamu menyimak penjelasan guru selama 30 menit? 

3.     Berapa lama kamu bisa membaca buku di perpustakaan? 

4. Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk membaca 

buku pelajaran di rumah? 

5.     Apakah kamu sanggup belajar selama satu jam di rumah? 

6.    Apakah kamu bisa belajar kalau besok mau ulangan? 

 

2 Frekuensi kegiatan 7. Apakah kamu bisa menyempatkan waktu untuk belajar 

kelompok dalam satu minggu? 

8. Apakah dalamwaktu satu bulan kamu bisa meluangkan waktu 

berapa kali untuk belajar kelompok? 

9.    Apakah kamu bisa mengunjungi perpustakaan setiap hari? 

10. Apakah dalam waktu satu bulan kamu pernah mengunjungi 

perpustakaan ?berapa kali? 

11. Dalam waktu satu minggu , berapa kali kamu belajar 

kelompok? 

12. Dalam satu bulan ada berapa kali jadwal belajar kelompok? 

13. Berapa kali dalam seminggu kamu belajar di rumah? 

14. Berapa kali dalam sebulan kamu belajar di rumah? 

 

 

3 Persistensi 15. Apakah kamu selalu mengerjakan semua PR? 

16. Apakah kamu pernah membaca buku selain buku paket? 

17. Apakah kamu tetap memperhatikan penjelasan dari guru 

walaupun ada gangguan dari teman? 

18. Apakah kamu selalu mengerjakan tugas dariguru yang  tidak 

hadir? 

 

4 Ketabahan dan 

keuletan 

19. Apakahkamutetap berusaha mengerjakan soal latihan/ PR 

walaupun sulit? 

20. Apakah kamutetap mengerjakan PR walaupun merasa 

kesulitan? 

21. Apakah kamu tetap mengerjakan soal seorang diri walaupun 

sulit? 

22. Apakah kamu selalu menghapal materi pelajaran walaupun 

banyak? 

5 Devosi 23. Apakah kamu sering menggunakan uang sendiri untuk 

membeli  alat tulis? 

24. Apakah kamu masih meminta uang dari orang tua jika mau 

membeli  alat tulis? 

25. Apakah kamu suka menggunakan waktu bermain  untuk 

mengerjakan PR? 

26. Apakah kamu selalu bangun pagi untuk pergi sekolah? 

27. Apakah sepulang sekolah kamu suka membaca materi 

pelajaran untuk besok? 

 

No  Indikator Pertanyaan 



37 
 

Lina Karmila, 2017 
PROFIL MOTIVASI BELAJAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

6 Tingkatan Aspirasi 28. Apakahkamu punya rencana melanjutkan sekolah setelah 

SMP? 

29. Apakah kamu pernah mencari informasi tentang sekolah 

lanjutan setelahSMP? 

30. Apakah kamu sudah mempersiapkan UN? 

31. Apakah kamu selalu berusaha jadi yang terbaik di dalam 

kelas? 

32. Apakah kamu pernah membaca majalah, membuka internet 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita? 

7 Tingkatan 

Kualifikasi dan 

prestasi 

33. Apakah suka belajar lebih giat jika mendapat nilai jelek? 

34. Apakah kamu merasa PD dengan semua kemampuan kamu? 

35. Apakah kamu merasa senang mengikuti pelajaran di dalam 

kelas? 

36. Apa yang kamu rasakan jika guru memberikan PR? 

8 Arah sikap terhadap 

sasaran kegiatan 

37. Apa yang kamu rasakan jika mendapat nilai tinggi? 

38. Bagaimana perasaan kamu jika mengerjakan tugas hasil dari 

nyontek? 

39. Apa yang kamu rasakan jika mendapat nilai di bawah KKM? 

40. Apakah pernah kamu meminta bantuan teman untuk 

mengerjakan tentang materi pelajaran yang tidak kamu 

fahami? 

 

Sebelum instrumen  digunakan, diadakan dulu uji validasi instrumen 

yang dilakukan oleh pakar terkait dalam hal ini adalah dua orang dosen 

pembimbing ditambah oleh tim judgement. 

Pada dasarnya timjudgement telah menyetujui instrumen yang dibuat 

peneliti, hanya beberapa hal yang harus diperbaiki terutama berkaitan dengan 

penggunaan kalimat yang belum terlalu efektif dan lebih difahami tentang 

kedalaman dan keluasan informasi yang diperlukan. 

Setelah instrumen diperbaiki berdasarkan masukan dari timjudgement 

maka peneliti langsung mengambil data dari sampel siswa yang telah ditentukan. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara dengan Orang Tua 

No Indikator Pertanyaan  

1 Durasi kegiatan Berapa lama siswa bisa belajar di rumah? 

2 Persistensi Berapa kali siswa bisa bekerja kelompok dengan teman 

sekolahnya? 

3 Persistensi Apakah siswa selalu mengerjakan PR nya? 

4 Ketabahan dan keuletan Apakah siswa sering meminta bantuan untuk mengerjakan 

PR? 

No Indikator Pertanyaan  
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5 Devosi Apakah siswa sering menggunakan uang jajannya untuk 

membeli alat tulis? 

6 Tingkatan Aspirasi Apakah siswa diajak berkomunikasi tentang melanjutkan 

sekolah setelah SMP? 

7 Tingkatan Kualifikasi 

dan prestasi 

Apakah siswa menjadi belajar lebih giat jika nilainya jelek? 

8 Arah sikap terhadap 

sasaran kegiatan 

Apakah  siswa terlihat sedih jika mendapat nilai kurang 

dari KKM? 

 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran 

No Indikator Pertanyaan  

1 Durasi kegiatan Berapa lama siswa bisa bertahan mendengarkan di dalam 

kelas? 

2 Persistensi Berapa kali siswa bisa bekerja kelompok dengan teman 

sekelas? 

3 Persistensi Apakah siswa selalu mengerjakan tugas yang diberikan? 

4 Ketabahan dan keuletan Apakah siswa selalu mengerjakan tugas walau sulit? 

5 Devosi Apakah siswa selaludatang pagi untuk belajar di sekolah? 

6 Tingkatan Aspirasi Apakah siswa sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti 

UN? 

7 Tingkatan Kualifikasi 

dan prestasi 

Apakah siswa menjadi belajar lebih giat jika nilainya jelek? 

8 Arah sikap terhadap 

sasaran kegiatan 

Apakah  siswa terlihat sedih jika mendapat nilai kurang 

dari KKM? 

 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan 

wawancara yang dilakukan kepada partisipan, orang tua partisipan dan guru mata 

pelajaran partisipan. Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang motivasi belajar siswa selama pembelajaran di dalam 

kelas. Dokumentasi yang diambil adalah pada saat siswa mengikuti pembelajaran, 

pada saat siswa mengerjakan tugas dan dokumentasi pada saat wawancara dengan 

partisipan, wawancara dengan orangtua partisipan serta wawancara dengan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas partisipan. 

 

 

 


