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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab III metode penelitian menguraikan desain penelitian, 

partisipan, populasi dan sampel, Instrumen penelilitan, prosedur 

penelitian dan analisis data.   

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel sehingga dihasilkan berupa angka secara 

numerikal yang berupa gambaran kesuksesan akademik peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 14 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 dan data 

yang di hasilkan dari penyebaran instrumen kesuksesan akademik, 

dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik sehingga 

dihasilkan suatu data yang teruji secara ilmiah.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, 

yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independent) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel 

lain (Sugiyono, 2013, hlm 11). Penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui gambaran kesuksesan akademik seluruh peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 14 Kota Bandung Tahun Ajaran 2018/2019.  

 

3.2 Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 14 Kota Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 dengan  

mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:  

1. Belum adanya penelitian yang mengungkap kesuksesan akademik 

di SMP Negeri 14 Bandung terutama pada peserta didik kelas VIII. 

2. Pertimbangan menentukan peserta didik kelas VIII karena kelas 

VIII berada pada usia remaja dan masa di saat terjadinya 

perubahan-perubahan yang cepat termasuk dalam aspek kognitif, 

emosi, sosial dan pencapaian.  

3. Peserta didik kelas VIII sudah duduk di bangku sekolah selama 1 

tahun lebih, sehingga sudah menjalani kehidupan bersekolah. Hal in 
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akan berkaitan dengan pencapaian kesuksesan akademik peserta 

didik.  
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 14 Kota Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 

yang berjumlah 254 siswa dan terbagi ke dalam 8 rombongan belajar. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh 

populasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun jumlah 

populasi penelitian dari masing-masing rombongan belajar peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 14 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Populasi Peserta Didik  Kelas VIII SMP Negeri 14 Bandung  

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Kelas L P Jumlah  

1 VIII A 12 20 32 

2 VIII B 14 18 32 

3 VIII C 12 20 32 

4 VIII D 12 20 32 

5 VIII E 14 18 31 

6 VIII F 14 18 32 

7 VIII G 14 18 32 

8 VIII H 15 16 31 

Total    254 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.2 Kesuksesan Akademik Peserta Didik 
Kesuksesan akademik dalam penelitian ini adalah pencapaian 

kompetensi tertinggi peserta didik kelas VIII SMP Negeri 14 Kota 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 dalam aspek School Attitudes, School 

Behavior dan School Performance berdasarkan penilaian peserta didik 

sendiri.  Kesuksesan akademik peserta didik akan tergambar 

berdasarkan aspek School Attitudes, School Behavior dan School 

Performance.  

a) School Attitudes, yaitu kecenderungan tindakan yang akan 

memberikan arah kepada perbuatan atau sikap peserta didik. 

Ditandai dengan memiliki motivasi yang tinggi, memiliki tanggung 

jawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, mudah 
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akrab dengan orang lain, memiliki pandangan yang positif terhadap 

orang lain, memiliki kepercayaan diri dan konsep diri yang baik 

serta cenderung berpikir realistis. 

b) School Behavior, yaitu kebiasaan yang muncul dari diri peserta 

didik dalam menanggapi dan meresponi setiap kegiatan di sekolah. 

Peserta didik memiliki keterlibatan yang tinggi baik hadir di 

sekolah setiap waktu, berpartisipasi aktif dikelas, memiliki 

kebiasaan belajar yang menjadi suatu ketetapan dan bersifat 

otomatis. 

c) School Performance, yaitu memiliki penguasaan materi 

pembelajaran, memiliki kepuasan hasil belajar dan peringkat yang 

diperoleh. Hasil belajar yang merupakan puncak dari proses 

pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman peserta didik dalam penguasaan materi.  

 

3.5  Pengembangan Instrumen Penelitian  

Instrumen merupakan alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data. Instrumen disusun dengan langkah-langkah 

diantaranya: penentuan jenis instrumen, pengembangan kisi-kisi 

meliputi kelayakan instrumen, keterbacaan instrumen, validitas, 

reliabilitas.  

3.5.1 Instrumen Penelitian Kesuksesan Akademik 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket atau 

kuesioner. Angket yang digunakan adalah angket tertutup yang pilihan 

jawabannnya telah tersedia sehingga responden hanya diminta memilih 

alternatif jawaban yang telah dicantumkan pada lembar kerja angket dan 

menjawab pernyataan-pernyataan tentang dirinya.  Angket kesuksesan 

akademik dalam penelitian ini dirumuskan dalam kisi-kisi dan dijadikan 

butir-butir pernyataan yang didasarkan pada aspek-aspek kesuksesan 

akademik menurut Zins (2013, hlm 194) yaitu school attitudes, school 

behavior dan school performance yang diturunkan ke dalam indikator-

indikator kesuksesan akademik. 

3.5.2 Kisi-kisi Instrumen Kesuksesan Akademik 
Penyusunan kisi-kisi instrumen berdasarkan pada variabel yang 

dirumuskan dalam definisi operasional, selanjutnya ditentukan kedalam 

aspek yang akan di ukur dan diturunkan ke dalam indikator-indikator 

yang dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan (Sugiyono, 2013, 
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hlm.149). Kisi-kisi instrumen kesuksesan akademik diturunkan 

berdasarkan aspek-aspek kesuksesan akademik dari Zins,J (2013, hlm. 

155) yang terdiri dari tiga aspek, yaitu School Attitudes, School 

Behavior, dan School Performance. 

 

 

Pada Tabel 3.2 berikut disajikan kisi-kisi instrumen kesuksesan 

akademik sebelum judgement: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Kesuksesan Akademik Sebelum Judgement 

Aspek Indikator 
Sebaran Item ∑ 

(+) (-) 

School 

Attitudes 

a. Menunjukkan adanya hasrat 

dan keinginan untuk 

berhasil mencapai tujuan 

akademik 

1,2,3 4,5,6 6 

b. Bertanggung jawab atas 

pilihan yang diambil. 

7,8,10 9,11 5 

c. Menunjukkan minat untuk 

menjalin hubungan yang 

akrab dengan teman 

12,14,17 13,15,

16 

6 

School 

Behavior 

a. Memiliki minat dan 

partisipasi untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

18,21  19,20,

22 

5 

b. Memiliki minat dan 

partisipasi untuk mengikuti 

kegiatan di luar 

pembelajaran 

23,25,26 24 4 

c. Memiliki minat untuk 

selalu hadir di sekolah 

27,29,30 28 4 

d. Memiliki kebiasaan belajar 

yang baik 

31,32,33,

36 

34,35 6 
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School 

Performance 

a. Menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran 

37,38,39 40 4 

b. Kepuasan akan hasil yang 

dicapai 

41,42 43,44 4 

Jumlah 44 

 

 

3.6 Pengujian Instrumen 

3.6.1 Uji Kelayakan Instrumen 
Uji kelayakan instrumen dilakukan untuk menguji kelayakan 

instrumen dari segi konstruk, isi, dan bahasa sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Uji kelayakan instrumen dilakukan dalam bentuk judgement, 

instrumen diuji oleh tiga dosen ahli dari Departemen Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan yaitu  Dr. Nurhudaya, M.Pd, Dra. S.A.Lily 

Nurillah, M.Pd, dan Dr. Ipah Saripah, M.Pd. Penilaian pada setiap item 

dilakukan dengan standar kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai 

(TM). Item yang dikualifikasikan M menyatakan bahwa item tersebut 

dapat digunakan, sedangkan item dengan kualifikasi TM terdapat dua 

kemungkinan yaitu item tersebut tidak dapat digunakan atau perlu 

adanya perbaikan.  

Hasil penilaian serta rekomendasi para ahli menunjukkan 

adanya catatan pada beberapa item yang perlu diperbaiki. Kemudian, 

peneliti melakukan revisi berdasarkan hasil penilaian para ahli. 

Perubahan yang dilakukan dalam proses judgement dijelaskan dalam 

tabel berikut ini. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Kesuksesan Akademik Setelah Judgement 

Aspek Indikator 
Sebaran Item ∑ 

(+) (-) 

School Attitudes a. Menunjukkan adanya 

hasrat dan keinginan 

untuk berhasil 

mencapai tujuan 

akademik. 

1,2,3 4,5,6 6 
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b. Bertanggung jawab 

atas pilihan yang 

diambil. 

7,8,10 9,11 5 

c. Menunjukkan minat 

untuk menjalin 

hubungan yang akrab 

dengan teman. 

12,14,17 13,15,

16 

6 

School 

Behavior 

a. Memiliki minat dan 

partisipasi untuk 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

18,19,21  20,22 5 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Kesuksesan Akademik Setelah Judgement 

 a. Memiliki minat dan 

partisipasi untuk 

mengikuti kegiatan di 

luar pembelajaran.  

23,25,26 24 4 

b. Memiliki minat untuk 

selalu hadir di sekolah. 

27,29,30 28 4 

c. Memiliki kebiasaan 

belajar yang baik. 

31,32,33,

36 

34,35 6 

School 

Performance 

d. Menunjukkan 

penguasaan materi 

pembelajaran. 

37,38,39 40 4 

e. Kepuasan akan hasil 

yang dicapai 

41,43,44 42 4 

Jumlah 44 

 

3.6.2 Uji Keterbacaan Instrumen 
Instrumen yang sudah selesai judgement selanjutnya dilakukan 

uji keterbacaan guna mengetahui tingkat kepahaman dan kejelasan akan 

setiap butir penyataan yang telah dibuat. Uji keterbacaan ini berlokasi di 
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SMP Negeri 45 Bandung sekolah yang berbeda dari lokasi penelitian 

dengan jumlah 6 orang peserta didik kelas VIII. Keenam peserta didik 

tersebut membaca instrumen kesuksesan akademik. Berdasarkan hasil 

uji keterbacaan, peserta didik dapat memahami seluruh butir pernyataan 

dengan baik dari segi bahasa maupun makna dari pernyataan tersebut. 

Maka seluruh butir pernyataan instrumen kesuksesan akademik 

memadai dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. 

3.6.3 Uji Validitas Instrumen 
 Uji validitas butir item angket pada penelitian dilakukan 

menggunakan pendekatan pemodelan Rasch (Rasch Model). Kriteria 

pengujian validitas berdasarkan pemodelan Rasch yaitu sebagai berikut 

(Sumintono dan Widiharso, 2014, hlm. 111) : 

1. Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima : 0,5 < MNSQ < 

1,5 untuk menguji konsistensi jawaban responden dengan tingkat 

kesulitan butir pernyataan. 

2. Nilai Outfit Z-Standard (ZSTD) yang diterima : -2,0 < ZSTD < +2,0 

untuk mendeskripsikan how much (kolom hasil measure) merupakan 

butir outlier, tidak mengukur atau terlalu mudah atau sulit. 

3. Nilai Point Measure Correlation (Pt Measure Corr.) yang diterima : 

0,4 < Pt Measure Corr < 0,85 untuk mendeskripsikan how good 

(SE), butir pernyataan tidak dipahami, direspon berbeda, atau 

membingungkan dengan item lainnya.  

4. Unidimensionality, untuk mengevaluasi apakah instrumen yang 

dikembangkan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Kriteria rincian disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 

Kriteria Unidimensionality 

Skor Kriteria 

>60% Istimewa 

40-60% Bagus 

20-40% Cukup 

> 20% Minimal 

< 20% Jelek 

< 15% Unexpected Variance 

(Sumintono dan Widhiarso, 2014) 
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Hasil perhitungan uji validitas instrumen kesuksesan akademik 

disajikan pada tabel 3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas 

Kesimpulan No. Item ∑ 

Jumlah  

Awal 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35, 

36,37,38,39,40,41,42,43,44 

44 

Dipakai  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35, 

36,37,38,39,40,41,42,43,44 

44 

Tidak 

Dipakai 
- - 

Jumlah Akhir 44 

 

 

3.6.1 Uji Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes, 

reliabilitas merujuk pada pengertian suatu instrumen dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah baik (Arikunto, 

2013, hlm 178). Pada uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Rasch Model berdasarkan kriteria 

menganalisis reliabilitas menurut Sumintono & Widhiarso (2014, hlm. 

109) sebagai berikut. 

1) Person Measure: nilai logit disini menunjukkan rata-rata nilai seluruh 

peserta didik dalam mengerjakan butir-butir item yang diberikan. Nilai 

rata-rata yang lebih kecil dari nilai logit 0,0 menunjukkan 

kecenderungan abilitas peserta didik yang lebih kecil daripada tingkat 

kesulitan item. 

2) Nilai Alpha Cronbach untuk untuk mengukur reliabilitas, yaitu 

interaksi antara person dan butir-butir item secara keseluruhan, dengan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Kriteria Reliabilitas Instrumen (Alpha Cronbach) 
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Nilai  Kriteria 

< 0,5 Buruk 

0,6 – 0,6 Jelek  

0,6 – 0,7 Cukup  

0,7 – 0,8 Bagus 

> 0,8 Bagus Sekali 

(Sumintono & Widhiarso, 2014) 

 

3) Nilai Person Reliability dan Item Reliability menunjukkan konsistensi 

jawaban dari peserta didik dan kualitas butir-butir item dala m 

instrumen, dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.7 

Kriteria Person Reliability dan Item Reliability 

Nilai  Kriteria 

< 0,67 Lemah 

0,67 – 0,80 Cukup 

0,81 – 0,90 Bagus   

0,91 – 0,94 Bagus Sekali 

> 0,94 Istimewa 

(Sumintono & Widhiarso, 2014) 

 

4) Data lain yang dapat digunakan adalah INFIT MNSQ dan OUTFIT 

MNSQ, juga INFIT ZSTD dan OUTFIT ZSTD dengan kriteria : 

1) Nilai rata-rata INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ pada tabel 

person maupun tabel butir makin mendekati nilai 1,00 semakin 

baik. 

2) Nilai rata-rata INFIT ZSTD dan OUTFIT ZSTD pada tabel 

person maupun tabel butir makin mendekati 0,00 maka 

kualitasnya semakin baik. 

 

Adapun hasil uji reliabilitas  yang dilakukan menggunakan Rasch 

Model pada Tabel Summary Statistics didapatkan hasil yang disajikan pada 

Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 
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Hasil Uji Reliabilitas 

 
Measure Separation Reliability 

Alpha 

Cronbach’s 

Person 1,71 1,59 0,72 
0,74 

Item 0,00 5,16 0,96 

 

Berdasarkan Tabel 3.8 maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai 

berikut: 

1) Person measure 1,71 logit menunjukkan rata-rata nilai seluruh peserta 

didik dalam mengerjakan butir-butir item yang diberikan. Nilai rata-

rata tersebut lebih besar dari nilai logit 0,0 pada item measure, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden 

menjawab pilihan dengan skor tinggi di berbagai item.  

2) Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan reliabilitas item 

(kuesioner respons) sebesar 0,96 berada pada kategori istimewa, 

artinya kualitas item-item pada instrumen layak digunakan untuk 

mengungkap kesuksesan akademik kepada responden. 

3) Hasil uji reliabilitas person sebesar 0,72 berada pada kategori cukup, 

artinya konsistens responden dalam memilih pernyataan sudah cukup. 

4) Nilai Alpha Cronbach yang didapat sebesar 0,74 hal tersebut 

menunjukkan bahwa interaksi antara person dan butir-butir item 

secara keseluruhan termasuk kedalam kategori bagus. 

 

 

 

 

3.6.5 Kisi-kisi Instrumen Setelah Uji Coba  

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan Rasch 

Model, diketahui terdapat item yang tidak valid (dibuang). Setelah 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dapat diketahui instrumen yang 

layak digunakan disajikan dalam tabel 3.9 berikut. 

Tabel 3.9 

Kisi-kisi Instrumen Kesuksesan akademik (Setelah Uji Validitas) 

Aspek Indikator 
Sebaran Item ∑ 
(+) (-) 
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School 

Attitudes 

a. Menunjukkan adanya hasrat 

dan keinginan untuk berhasil 

mencapai tujuan akademik 

1,2,3 4,5,6 6 

b. Bertanggung jawab atas 

pilihan yang diambil. 
7,8,10 9,11 5 

c. Menunjukkan minat untuk 

menjalin hubungan yang 

akrab dengan teman 

12,14,17 13,15,16 6 

School 

Behavior 

a. Memiliki minat dan 

partisipasi untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

18,19,21  20,22 5 

b. Memiliki minat dan 

partisipasi untuk mengikuti 

kegiatan di luar pembelajaran 

23,25,26 24 4 

c. Memiliki minat untuk selalu 

hadir di sekolah 
27,29,30 28 4 

d. Memiliki kebiasaan belajar 

yang baik 

31,32,33,

36 
34,35 6 

School 

Performance 

a. Menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran 
37,38,39 40 4 

b. Kepuasan akan hasil yang 

dicapai 
41,43,44 42 4 

Jumlah 44 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian atau teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah komunikasi tidak langsung, yaitu 

menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data yang diharapkan 



41 
 

Vilda Assyifa Dinnurillah, 2018 
PROFIL KESUKSESAN AKADEMIK PESERTA DIDIK DAN 
IMPLIKASINYA BAGI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

mampu menggambarkan variabel yang akan diteliti. Prosedur yang 

dilakukan dalam penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1) Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, dilakukan tahap awal adalah identifikasi 

masalah penelitian, mencari dan membaca berbagai referensi jurnal dan 

buku sebagai bahan penyusunan proposal. Penyusunan proposal 

penelitan yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pengampu mata 

kuliah Penelitian Bimbingan dan Konseling yang kemudian 

diseminarkan. Setelah melalui tahap seminar proposal, draft BAB 1 

sampai BAB III dikonsultasikan kembali kepada Dewan Skripsi 

Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dan di sahkan oleh 

ketua Departemmen PPB. Selanjutnya, berupa pengadministrasian 

membuat SK pembimbing skripsi melalui Departemen PPB dan Bagian 

Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah SK pembimbing skripsi 

sudah selesai, peneliti menemui pembimbing skripsi dan mulai 

melakukan bimbingan secara rutin pada Dosen Pembimbing I dan Dosen 

Pembimbing II. 

2) Tahap Pelaksanaan 
Tahap ni diawali dengan melakukan studi pendahuluan dan 

studi pustaka terkait fenomena kesuksesan akademik yang menunjang 

penyusunan BAB I, II, dan III. Selanjutnya, merumuskan definisi 

operasional variabel (DOV) yang akan dijadikan dasar dalam 

pengembangan instrumen kesuksesan akademik yang akan digunakan 

dalam penelitian. Penimbangan instrumen oleh dosen ahli Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan untuk diuji kelayakan instrumen baik dalam 

segi konten, konstruk dan Bahasa. Setelah instrumen dianggap layak, 

kemudian melakukan uji keterbacaan kepada 6 orang peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 45 Bandung, dengan melakukan perizinan kepada 

pihak sekolah. Uji validitas dan reliabilitas dan hasil uji coba instrumen, 

dilakukan dengan menyebar instrumen penelitian kepada peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 14 Bandung yang merupakan lokasi penelitian. 

Data yang dihasilkan kemudian diolah untuk mendapatkan profil 

kesuksesan akademik secara umum dan berdasarkan jenis kelamin.  
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3) Tahap Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan-tahapan 

penelitian. Pada tahap pelaporan dengan menyusun bab IV untuk 

memaparkan hasil penelitian dan bab V untuk memperoleh kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaporan seluruh kegiatan 

dan hasil penelitian dianalisis dan dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah 

(skripsi) untuk kemudian dipertanggungjawabkan.  

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitiam ini 

dengan menggunakan angket. Angket yang digunakan merupakan 

angket tertutup dengan menyediakan dua alternatif jawaban yaitu 

ya/tidak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket bertujuan 

sebagai cara atau alat dalam mengumpulkan data yang diteliti peserta 

didik yaitu peserta didik kelas VIII SMP Negeri 14 Bandung Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

3.9 Analisis Data 
Analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, berikut dirumuskan pengolahan data untuk menjawab 

pertanyaan penelitian sebagai berikut.  

3.9.1 Verifikasi Data 

 Verifikasi data bertujuan untuk menyaring responden yang 

layak diolah datanya dengan beberapa pertimbangan seperti 

kelengkapan data dari pengisian angket penelitian serta keseriusan 

dalam menjawab angket penelitian, hasil verifikasi data menunjukkan 

bahwa responden yang layak diolah datanya berjumlah 215 orang dari 

keseluruhan (254 orang), maka 39 orang tidak diikutsertakan dalam 

pengolahan data.  

3.9.2 Penyekoran Instrumen 
Penyekoran data dilakukan dengan memberi skor pada setiap 

jawaban peserta didik sesuai dengan bobot skor yang telah ditentukan 

pada setiap jawaban. Instrumen kesuksesan akademik menggunakan 

skala dengan dua alternatif jawaban yaitu ya/tidak. Setiap alternatif 

jawaban mempunyai skor sebagai berikut. 

Tabel 3.10 

Katentuan Pemberian Skor Instrumen 
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Pernyataan Skor Alternatif Jawaban 

Ya Tidak 

Positif (+) 1 0 

Negatif (-) 0 1 

 

Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki skor 1 atau 0 dengan 

bobot sebagai berikut. 

a) Untuk pilihan jawaban Ya memiliki skor 1 pada pernyataan 

positif dan skor 0 pada pernyataan negatif 

b) Untuk pilihan jawaban Tidak memiliki skor 1 pada pernyataan 

negatif dan skor 0 pada pernyataan positif.  

Instrumen kesuksesan akedemik pada setiap alternatif jawaban 

yang menunjukkan kesuksesan akademik memiliki skor 1, dan pada 

setiap alternatif jawaban yang menunjukkan gagal memiliki skor 0. 

 

3.9.3 Kategorisasi Data 
Kategorisasi data kesuksesan akademik dikelompokkan 

menjadi 2 kategori yaitu sukses dan gagal. Untuk memperoleh kategori 

kesuksesan akademik digunakan batas lulus ideal yang perhitungannya 

didasarkan pada nilai rata-rata (mean measure) dan simpangan baku 

(standard deviasi) yang telah diolah menggunakan pemodelan Rasch 

pada dua kategori penafsiran yaitu sukses dan gagal.  Berdasarkan hasil 

perhitungan, maka kategori kesuksesan akademik adalah sebagai 

berikut.  

Tabel 3.11 

Batas Kategori Kesuksesan Akademik 

Rentang Skor Kategorisasi 

X > mean (SD) Sukses 

X < mean (SD) Gagal 

 

Tabel 3.12 

Kategorisasi Per Aspek Kesuksesan Akademik 

Aspek Sukses Gagal 

School Attitudes X > mean (SD) X < mean (SD) 

School Behavior X > mean (SD) X < mean (SD) 

School Performance X > mean (SD) X < mean (SD) 
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Interpretasi kategori kesuksesan akademik peserta didik, yaitu 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.13 

Interpretasi Kategori Kesuksesan Akademik 

 

Kategori Deskripsi 

Sukses Peserta didik dikatakan sukses dengan tercapainya 

kompetensi tertinggi pada aspek kesuksesan akademik 

yaitu School Attitudes, School Behavior, dan School 

Performance. Ditandai dengan memiliki motivasi 

yang tinggi, memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, mudah 

akrab dengan orang lain, memiliki pandangan yang 

positif terhadap orang lain. Memiliki keterlibatan 

yang tinggi baik hadir di sekolah setiap waktu, 

berpartisipasi aktif dikelas, memiliki kebiasaan belajar 

yang menjadi suatu ketetapan dan bersifat otomatis 

dan memiliki penguasaan materi pembelajaran, 

memiliki kepuasan hasil belajar dan peringkat yang 

diperoleh. 

Gagal Peserta didik dikatakan gagal karena tidak tercapainya 

kompetensi tertinggi pada aspek kesuksesan akademik 

yaitu School Attitudes, School Behavior, dan School 

Performance. Ditandai dengan tidak memiliki 

motivasi yang tinggi, tidak memiliki tanggung jawab 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, 

tidak mudah akrab dengan orang lain, tidak memiliki 

pandangan yang positif terhadap orang lain. Tidak 

memiliki keterlibatan yang tinggi baik hadir di 

sekolah setiap waktu, tidak berpartisipasi aktif 

dikelas, tidak memiliki kebiasaan belajar yang 
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menjadi suatu ketetapan dan bersifat otomatis dan 

tidak memiliki penguasaan materi pembelajaran, tidak 

memiliki kepuasan hasil belajar dan peringkat yang 

diperoleh. 

 


