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BAB 3 

METODE PENGUMPULAN DATA 

3.01. Metode Pengumpulan Data yang Digunakan 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut 

Creswell (dalam Alsa, 2014) metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan angka, data berupa skor, nilai, frekuensi, yang dianalisis untuk 

menjawab pertanyaan yang bersifat spesifik. Penelitian kuantitatif menggunakan 

analisis angka yang akan diolah melalui metode statistika (Azwar, 2015). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah penjelasan spesifik tentang apa dan 

bagaimana kegunaan variabel yang akan diamati (Azwar, 2015).  

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah : 

3.02.01. Variabel tergantung : Prestasi belajar 

3.02.02. Variabel bebas : Self regulated learning 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2015) definisi oprasional merupakan definisi tentang 

variabel yang dinyatakan memenuhi ciri dan yang akan diamati selanjutnya. 

Berikut adalah definisi operasional dari beberapa variabel yang akan diamati :  

3.03.01. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil dari proses belajar yang telah dicapai 

siswa, melalui proses belajar yang dilakukan secara individu atau bersama-

sama. Prestasi belajar diukur menggunakan hasil pembelajaran pada 

semester dua tahun ajaran 2017/2018 di sekolah, yang dilihat dari rata-rata 

raport siswa. Semakin tinggi nilai rata-rata siswa maka semakin 
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tinggiprestasi belajar siswa. Semakin rendah nilai rata-rata siswa maka 

semakin rendah juga prestasi belajar siswa. 

3.03.02. Self Regulated Learning 

Self regulated learning adalah proses pembelajaran dimana individu 

secara mandiri mengatur pembelajarannya dengan sendirinya juga 

memantau, mengatur, memotivasi dan mengevaluasi diri mereka sendiri 

yang akan lebih memudahkan individu untuk memahami pembelajaran yang 

ada. Skala yang digunakan untuk pengukuran melalui aspek-aspek yaitu : 

metakognitif, motivasi dan perilaku. Semakin tinggi perolehan skor skala self 

regulated learningmaka semakin efektif.  

Berdasarkan aspek-aspek tersebut akan dibuat pernyataan-

pernyataan yang bersifat favorable dan unfavorable. Favorable adalah 

pernyataan yang bersifat mendukung sedangkan unfavorable adalah 

pernyataan yang bersifat tidak mendukung.  

3.04. Subyek Penelitian 

 Populasi adalah kumpulan subyek yang akan dikenai generalisasi dari 

hasil penelitian. (Azwar, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

kelas VIII SMPN 17 Semarang. Kelas VIII adalah masa peralihan dari kelas VII 

yang sudah memiliki hasil belajar pada semester sebelumnya. Menurut Azwar 

(2015) sampel adalah sebagian dari populasi siswa yang ada. Teknik yang 

dilakukan pada pengambilan sampel ini adalah dengan cara penunjukan dari 

pihak sekolah.  
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3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Menurut Azwar (2015)  metode pengumpulan data yang digunakan 

memiiliki tujuan untuk mengungkap fakta pada variabel yang akan diamati. 

1. Skala Self Regulated Learning 

Skala merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan untuk mengungkap 

kenyataan yang ada pada individu.  

2. Dokumen Raport Hasil belajar siswa 

Dokumen raport hasil belajar merupakan penilaian/evaluasi pembelajaran 

yang telah ditempuh siswa selama belajar di sekolah.  

3.05.02. Blueprint dan Cara Penilaian  

3.05.02.1. Blueprint 

Tabel 3.05.02 

Blueprint Self Regulated Learning 

 

 

 

3.05.02.2. Cara Penilaian  

1. Cara Penilaian Prestasi Belajar 

 Cara penilaian prestasi belajar dengan menggunakan nilai raport satu  

semester pada tahun ajaran 2017/2018. Penilaian prestasi belajar 

menggunakan ranah kognitif, karena ranah kognitif termasuk dalam 

hasil belajar siswa dan tertera pada raport siswa. Penilaian prestasi 

belajar ini mencakup seluruh mata pelajaran. 

 
Aspek 

 
Jumlah Item 

 
Jumlah 

 Favorable Unfavorable  

Metakognitif 5 5 10 

Motivasi 5 5 10 

Perilaku 5 5 10 

Total item 15 15 30 
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2. Cara Penilaian Self Regulated Learning 

Penilaian self regulated learning dengan menilai item-item pada 

favorable dan unfavorable. Pada setiap item baik favorable maupun 

unfavorable ada 4 pilihan jawaban, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada item favorable 

akan diberi nilai 4 pada pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS), nilai 3 

pada pilihan jawaban Sesuai (S), nilai 2 pada pilihan jawaban Tidak 

Sesuai (TS) dan nilai 1 pada pilihan jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Selanjutnya untuk penilaian pada unfavorable akan diberikan 

nilai 4 pada jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), nilai 3 pada jawaban 

Tidak Sesuai (TS), nilai 2 pada jawaban Sesuai (S) dan nilai 1 pada 

jawaban Sangat Sesuai (SS).  

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Validitas  

Menurut Azwar (2015) Validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan 

kerelevanan suatu alat ukur tersebut. Pengujian valid atau tidak nya alat ukur 

dapat dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor pada total 

item tersebut. Pengukuran validitas menggunakan Product Moment Person dari 

Karl Person dan menggunakan korelasi Part Whole untuk mendapatkan skor 

murni dari koefisien validitas tersebut.  

3.06.02. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kecermatan data yang hasilnya dipengaruhi oleh 

perilaku, persepsi dan motivasi individu yang memberikan jawabannya (Azwar, 

2015). Pengujian reliabilitas menggunakan analisis varians Alpha Cronbach. 
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3.07. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi Product 

Moment dari Karl Person. Korelasi Product Moment digunakan untuk mengukur 

ada atau tidak hubungan antara self regulated learning dengan prestasi belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


