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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu 

pendekatan yang menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) 

dan diolah dengan metode statistika. Penelitian kuantitatif ini pada 

dasarnya dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis dan 

menyandarkan kesimpulan hasilnya pada probabilitas kesalahan 

penolakan hipotesis nihil. (Azwar, 2013, h. 5). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah penetapan variabel-variabel utama dan 

penentuan masing-masing fungsinya dalam sebuah penelitian (Azwar, 

2013, h. 61).  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Tergantung :    Self Regulated Learning (SRL) 

2. Variabel Bebas  : 

a. Academic Self-efficacy 

b. Family Closeness 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini: 

1. Self  Regulated Learning (SRL) 

Self Regulated Learning (SRL) adalah proses yang melibatkan 

cara berpikir, perasaan, dan perilaku yang dapat memunculkan 

strategi untuk merencanakan, mengatur, memantau, dan melakukan 

evaluasi terhadap suatu aktivitas belajar yang dilakukan individu 

dalam pencapaian tujuan. SRL diukur menggunakan skala SRL yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek SRL meliputi aspek metakognisi, 

motivasi, dan perilaku. Semakin tinggi perolehan skor skala SRL 

maka perilaku SRL pada subyek semakin efektif, dan sebaliknya. 

2. Academic Self-efficacy 

Academic self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap 

dirinya untuk menyelesaikan suatu tugas, mengatasi hambatan, dan 

mencapai tujuan dalam bidang akademik. Academic self-efficacy 

diukur menggunakan skala academic self-efficacy yang disusun 

berdasarkan dimensi-dimensi academic self-efficacy yaitu dimensi 

level/magnitude, dimensi strength, dan dimensi generality. Semakin 

tinggi skor skala academic self-efficacy maka semakin tinggi pula 

academic self-efficacy pada subyek, dan sebaliknya. 
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3. Family Closeness 

Family closeness yaitu kualitas relasi di dalam sebuah 

keluarga yang mengandung kehangatan, keakraban fisik, 

kemampuan saling menghargai, dan ikatan emosional. Family 

closeness dievaluasi melalui skala family closeness yang disusun 

berdasarkan karakteristik family closeness yaitu kehangatan, ikatan 

emosional antar keluarga, komunikasi yang sehat, penerimaan tanpa 

syarat, dan keseimbangan dan peran yang jelas. Semakin tinggi skor 

skala family closeness maka semakin tinggi pula family closeness 

pada subyek, dan sebaliknya. 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan kelompok individu yang akan dikenai 

generalisasi dari hasil penelitian (Azwar, 2013, h. 77). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 4 Semarang. 

Karakteristik subyek penelitian yaitu: 

a. Siswa SMK Negeri 4 Semarang kelas XI 

Penelitian ini berfokus pada siswa SMK Negeri 4 

Semarang kelas XI. Kelas XI merupakan fase dimana 

produktivitas dalam pembelajaran meningkat. Seperti 

misalnya kegiatan belajar di kelas dan praktikum semakin 

padat, serta kewajiban siswa untuk magang di luar sekolah. 

Fase ini menyebabkan banyaknya siswa yang kesulitan 

meregulasi diri dalam mengatur waktu maupun pemilihan 

aktivitas baik di sekolah maupun di luar sekolah.  
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b. Siswa yang tinggal bersama orang tua 

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengukur family closeness atau keeratan keluarga. Maka 

peneliti membutuhkan subyek penelitian yang tinggal 

bersama orang tuanya. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

random cluster sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan 

terhadap sampling unit yang terdiri dari satu kelompok (cluster). 

Sedangkan untuk kriteria subjek peneliti menggunakan purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

peneliti dimana sampel yang diambil dianggap memenuhi syarat-

syarat yang dikehendaki dengan cara mengeliminasi kriteria subjek 

yang tidak sesuai. Dalam penelitian ini syarat yang dikehendaki 

adalah siswa kelas XI dan tinggal bersama orang tuanya, sehingga 

peneliti mengeliminasi subjek yang tidak tinggal bersama orang 

tuanya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa 

skala. Metode skala digunakan untuk mengukur SRL, academic self-

efficacy, dan family closeness. Bentuk skala yang diberikan tertutup 

yaitu jawaban yang disajikan telah dibatasi menjadi empat 

kemungkinan jawaban, sehingga jawaban yang diberikan subjek 

tidak meluas. Selain itu juga bersifat langsung, yaitu pernyataan-

pernyataan yang disajikan dapat dijawab langsung oleh subjek 
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penelitian. Skala tersebut terdiri dari pernyataan-pernyataan positif 

(favorable) dan pernyataan-pernyataan negatif (unfavorable). 

Skala yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 3 macam, 

yaitu skala SRL, skala academic self-efficacy, dan skala family 

closeness. Pilihan jawaban skala SRL, skala academic self-efficacy, 

dan skala family closeness yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Skor yang 

diberikan menggunakan skala satu sampai empat, dimana pernyataan 

favorable skor 4 diberikan untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 

untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 

skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan untuk 

pernyataan unfavorable skor 1 diberikan untuk jawaban Sangat 

Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk jawaban 

Tidak Sesuai (TS), skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

1. Skala SRL 

Skala SRL disusun berdasarkan aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a. Metakognisi 

b. Motivasi 

c. Perilaku 
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Tabel 1 

Blueprint Jumlah Item Skala SRL 

Aspek Jumlah Item Jumlah 

Favorable  Unfavorable  

Metakognisi 3 3 6 

Motivasi  3 3 6 

Perilaku  3 3 6 

Total 9 9 18 

 

2. Skala Academic Self-efficacy 

Skala academic self-efficacy disusun berdasarkan dimensi-

dimensi sebagai berikut: 

d. Dimensi tingkat kesulitan tugas (level/magnitude) 

e. Dimensi kekuatan (strength) 

f. Dimensi keluasan bidang tugas (generality) 

 

Tabel 2 

Blueprint Jumlah Item Skala Academic Self-efficacy 

Dimensi Jumlah Item Jumlah 

Favorable  Unfavorable  

Tingkat Kesulitan 

Tugas 

(Level/Magnitude) 

3 3 6 

Kekuatan 

(Strength) 

3 3 6 

Keluasan Bidang 

Tugas (Generality) 

3 3 6 

Total 9 9 18 
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3. Skala Family Closeness 

Skala family closeness disusun berdasarkan karakteristik-

karakteristik sebagai berikut: 

a. Kehangatan 

b. Ikatan emosional antar keluarga  

c. Komunikasi yang sehat 

d. Penerimaan tanpa syarat 

e. Keseimbangan dan peran yang jelas  

 

Tabel 3 

Blueprint Jumlah Item Skala Family Closeness 

Karakteristik Jumlah Item Jumlah 

Favorable  Unfavorable  

Kehangatan 3 3 6 

Ikatan emosional 

antar keluarga 

3 3 6 

Komunikasi yang 

sehat 

3 3 6 

Penerimaan tanpa 

syarat 

3 3 6 

Keseimbangan dan 

peran yang jelas 

3 3 6 

Total 15 15 30 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Azwar (dalam Matondang, 2009, h. 89) mendefinisikan 

validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

instrument pengukur melakukan fungsi ukurnya.  

Untuk menguji validitas sebuah alat ukur dapat dilakukan 

dengan menghitung korelasi skor tiap item dengan skor total 

item. Koefisien korelasi antara skor tiap item dengan skor total 

item haruslah signifikan, dan koefisien tersebut dapat diperoleh 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson 

dari Karl Pearson. Pada saat mengkorelasikan skor tiap item 

dengan skor total item terjadi kelebihan bobot (over estimate), 

sehingga perlu dikoreksi menggunakan teknik korelasi Part 

Whole untuk mendapatkan skor murni dari koefisien validitas. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Arifin (dalam Matondang, 2009, h. 93) 

menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliabel apabila selalu 

memberikan hasil yang sama jika diberikan pada kelompok yang 

sama pada waktu yang berbeda. Instrument atau alat ukur yang 

baik tidak mengarahkan responden pada jawaban-jawaban 

tertentu. Cara untuk menguji reliabilitas yaitu menggunakan 

analisis varians Alpha-Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hipotesis Mayor 

Untuk menguji apakah ada hubungan antara academic self-

efficacy dan family closeness dengan SRL digunakan analisis regresi 

dua prediktor, karena dalam penelitian ini ada dua variabel bebas 

yang dihubungkan dengan variabel tergantung (Malensang dkk., 

2012, h. 150). 

2. Hipotesis Minor 

a. Analisis yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan 

positif antara academic self-efficacy dengan SRL 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

b. Analisis yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan 

positif antara family closeness dengan SRL menggunakan 

teknik korelasi product moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




