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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisisnya pada data angka 

(numerik) yang diolah dengan analisa statistik (Azwar, 2013). Pada dasarnya, 

metode ini dilakukan pada penelitian yang menguji hipotesis dan menyandarkan 

hasil penelitiannya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel 

utama dalam penelitian dan penentuan fungsi dari masing-masing variabel 

(Azwar, 2013). Variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : self-regulated learning (SRL) dalam pelajaran Fisika 

2. Variabel bebas : self-efficacy 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diuji pada penelitian 

ini adalah: 

3.03.01. Self-regulated Learning (SRL) dalam Pelajaran Fisika 

Self-regulated learning (SRL) dalam pelajaran fisika adalah proses belajar 

yang meliputi metakognisi, afeksi dan perilaku untuk merencanakan, mengatur, 

memantau dan mengevaluasi aktivitas pembelajaran individu untuk mencapai 

tujuannya dalam ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. SRL akan diukur 

menggunakan skala SRL pada bidang akademik yang diadaptasi dari Academic
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Self-Regulated Learning Scale (A-SRL-S) menurut Magno, yang 

mengembangkan skalanya dari komponen SRL Zimmerman. Semakin tinggi skor 

pada skala SRL di bidang akademik maka perilaku SRL pada siswa semakin 

subyektif, begitu pula sebaliknya. 

3.03.02. Self-efficacy 

Self-efficacy adalah adalah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa ia 

mampu untuk menyelesaikan sebuah tugas atau menghadapi suatu kondisi yang 

spesifik. Self-efficacy akan diukur menggunakan skala self-efficacy yang disusun 

berdasarkan dimensi-dimensi self-efficacy, yaitu tingkat, kekuatan dan 

generalisasi. Semakin tinggi skor skala self-efficacy maka semakin tinggi pula 

tingkat self-efficacy pada siswa, dan sebaliknya. 

3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 

SMA Sedes Sapientiae Semarang. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel menurut Setyorini dan Wibhowo (2008) adalah sebagian anggota 

populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik 

sampling. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang akan digunakan 

adalah cluster random sampling. Cluster random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel secara random dari kelompok-kelompok unit-unit yang kecil 

atau cluster dalam populasi (Nazir, 2017).  Sampel akan diambil secara random 

dari 5 kelas X MIPA. 
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3.05. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data berupa 

skala. Peneliti akan menggunakan dua skala. Skala yang pertama yaitu skala 

untuk mengungkap SRL dalam pelajaran Fisika dan skala yang kedua adalah 

skala untuk mengungkap self-efficacy.   

Dalam penelitian ini, baik skala untuk SRL dalam pelajaran Fisika maupun 

skala untuk self efficacy akan menggunakan empat kategori jawaban dengan 

masing-masing skor yang berbeda pada setiap kategorinya, yaitu: “Sangat Tidak 

Sesuai (STS)” dengan skor 1, “Tidak Sesuai (TS)” dengan skor 2, “Sesuai (S)” 

dengan skor 3, dan “Sangat Sesuai (SS)” dengan skor 4.   

3.05.01. Skala Self-regulated Learning (SRL) dalam Pelajaran Fisika 

Skala SRL dalam pelajaran Fisika mengadaptasi Academic Self-

Regulated Learning Scale (A-SRL-S) menurut Magno (2010). Skala yang 

disajikan terdiri dari 55 item yang berhubungan dengan SRL berdasarkan 

strategi-strategi belajar dalam SRL yang dikemukakan Zimmerman (2000a), yaitu 

memory strategy, goal setting, self-evaluation, seeking assistance, environmental 

structuring, learning responsibility dan organizing. 

 

Tabel 3.01. Blueprint Jumlah Item Skala SRL pada Pelajaran Fisika 

Dimensi Jumlah Item 

Memory Strategy 14 
Goal Setting 5 

Self-Evaluation 12 
Seeking Assistance 8 

Environmental Structuring 5 

Learning Responsibility 5 

Organizing 6 

Total 55 
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3.05.02. Skala Self-Efficacy 

Skala self-efficacy disusun berdasarkan dimensi-dimensi berikut: 

1. Dimensi tingkat (level/magnitude) 

2. Dimensi kekuatan (strength) 

3. Dimensi generalisasi (generality) 

 
Tabel 3.02. Blueprint Jumlah Item Skala Self-Efficacy 

Dimensi Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

Tingkat (level/magnitude) 4 4 8 
Kekuatan (strength) 4 4 8 
Generalisasi (generality) 4 4 8 

Total 12 12 24 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas menurut Azwar (dalam Matondang, 2009) adalah sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Pada penelitian ini, validitas alat ukur akan diukur 

menggunakan validitas isi. Menurut Matondang (2009), validitas isi menunjukkan 

sejauh apa pernyataan-pernyataan di dalam suatu tes dapat mencerminkan 

keseluruhan isi yang diujikan. 

3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

(Matondang, 2009b). Arifin (dalam Matondang, 2009) menyatakan bahwa suatu 

tes dikatakan reliabel apabila dapat selalu memberikan hasil yang sama bila 
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diteskan pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Pada penelitian 

ini, reliabilitas alat ukur akan diuji menggunakan Teknik Cronbach-Alpha. 

3.07. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan dengan uji kuantitatif. 

Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis Teknik Korelasi Product 

Moment untuk mencari hubungan yang positif antara self-efficacy dengan self-

regulated learning (SRL) dalam pelajaran Fisika pada siswa SMA. Data yang 

diperoleh akan diolah dengan aplikasi pengolah data statistik. 

 


