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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

4.01. Orientasi Kancah  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan 

tempat yang akan dijadikan penelitian. Penelitian dilakukan pada Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) yaitu di SMPN 17 Semarang.  SMPN 17 Semarang 

berada di Jl. Gebeng Raya Jangli Semarang. SMPN 17 Semarang memiliki 

fasilitas yang lengkap mulai dari lab komputer, lab ipa, 2 lapangan besar, kantin , 

masjid, wifi, perpustakaan, 25 ruang kelas, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, 

dan kamar mandi. SMPN 17 memiliki 884 peserta didik siswa, 38 guru dan 10 

pegawai. Kegiatan belajar mengajar di SMPN 17 setiap hari senin-jumat dimulai 

pada pukul 07.00 hingga pukul 15.00.  

Mata pelajaran di SMPN 17 seperti SMPN pada umumnya dimulai dari 

pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA,IPS, Bahasa 

Inggris, seni budaya, Pendidikan Jasmani, Bahasa Jawa, TIK. Selain itu di SMPN 

17 juga ada kegiatan untuk mengembangkan diri siswa dimulai dari renang, 

sepak bola, panahan, futsal, paskibra, PMR, volley, bola basket, pramuka 

(wajib),karawitan.  

SMPN 17 Semarang memiliki visi yaitu terwujudnya insan beriman, 

berbudi pekerti, berprestasi, berbudaya literasi, dan berwawasan lingkungan. 

Misi lengkap SMPN 17 Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut : 

meningkatkan ketaatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut 

agama dan keyakinan masing-masing, meningkatkan perilaku sopan santun, 

meningkatkan kebiasaan gemar membaca secara berkelanjutan, meningkatkan 
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prestasi akademik dan non akademik berdasarkan 8 standar pendidikan 

nasional, memanfaatkan potensi lingkungan hidup sekolah, meningkatkan 3 

prinsip R (Reuse, Recycle, Reduce) dan membiasakan hidup bersih dan sehat  

dalam kehidupan sekolah. 

Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah SMPN 17 Semarang (Buku 

Kurikulum SMPN 17, 2017) religius, jujur, toleran,  disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,  semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komuniktif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  

 Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di SMPN 17 Semarang : 

4.01.01. Adanya permasalahan penurunan hasil prestasi belajar pada nilai UN di 

tiga tahun terakhir. 

4.01.02. Melalui wawancara dengan dua wakil kepala sekolah, mendapati 

kurangnya siswa yang menerapkan self  regulated  learning, prestasi 

belajar siswa yang juga mengalami penurunan. 

4.01.03. Belum adanya penelitian tentang self regulated learning dengan prestasi 

belajar di SMPN 17 Semarang. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka peneliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian di SMPN 17 Semarang.  

4.02. Persiapan Pengumpulan Data  

Persiapan penelitian dilakukan mulai dari penyusunan alat ukur, perijinan 

penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur.  

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan skala dan dokumen raport. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala SRL. Penyusunan skala 
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berdasarkan aspek-aspek yang sudah dimuat dalam landasan teori bab 2. Skala 

SRL mencakup 3 aspek (metakognisi, motivasi, perilaku) yang terdiri dalam 30 

item. Terdapat 4 pilihan jawaban dalam skala ini yaitu, SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat tidak sesuai). Sebaran item skala 

SRL dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.02.01 

Alat Ukur Self Regulated Learning 

 

 

 

 

 

 

4.02.02. Perijinan Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada  pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, perijinan dilakukan dalam 

beberapa tahap. Meminta surat dari Fakultas Psikologi Unika yang disetujui oleh 

Kepala Program Pendidikan untuk kepala sekolah yaitu surat observasi, untuk 

observasi peneliti pertama kali di SMP 17 Semarang. Tahap kedua peneliti 

mengajukan permohonan surat penelitian kepada Fakultas Psikologi untuk 

melakukan penelitian dan diberikan kepada kepala sekolah SMP 17 Semarang. 

4.03. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, peneliti melakukan 

uji coba terlebih dahulu. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

 
Aspek 

 
Jumlah Item 

 
Jumlah 

 
Favorable Unfavorable  

Metakognitif 
 

1, 2, 3, 7, 8 
 

4, 5, 6, 9, 10 
 

10 

Motivasi 
 

11, 12, 13, 
17, 18 

 
14, 15, 16, 19, 
20 

 
10 

Perilaku 
 
21, 22, 23, 
27, 28 

 
24, 25, 26, 29, 
30 

 
10 

Total item 15 15 30 
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reliabilitas alat ukur. Dalam uji coba ini dilakukan di kelas VIIIA yang berjumlah 

35 orang siswa. Percobaan dilakukan pada 30 Agustus 2018 pukul 10.00-10.20. 

4.03.01. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Sesudah melakukan uji coba, peneliti melakukan skooring dan tabulasi 

skor. Penghitungan tabulasi skor menggunakan alat bantu dari SPSS. 

Penghitungan validitas skala SRL dihitung menggunakan korelasi Product 

Moment, sedangkan untuk mengetahui reliabilitasnya menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. 

Berdasarkan uji validitas alat ukur yang dilakukan pada 35 siswa kelas 

VIIIA yang terdiri dari 30 item, terdapat 5 item yang gugur di nomor 4, 7, 10, 20, 

25. Koefisien validitas berada antara 0,297 – 0,663. reliabilitas Alpha berada 

pada 0,898.  

Tabel 4.03.01 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

 

 

 

 

Keterangan : 

Nomor dengan tanda* : item yang gugur 

 

 

 
Aspek 

 
Jumlah Item 

 
Jumlah  

Jumlah 
item 
valid 

 Favorable Unfavorable   

Metakognitif 1, 2, 3, 7*, 8 4*, 5, 6, 9, 
10* 

10 7 

Motivasi 11, 12, 13, 
17, 18 

14, 15, 16, 
19, 20* 

10 9 

Perilaku 21, 22, 23, 
27, 28 

24, 25*, 26, 
29, 30 

10 9 

Total item 15 15 30 25 
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4.03.02. Penyusunan Kembali Item yang Gugur 

Setelah dilakukan tryout  dan diketahui item yang valid dan 

gugur, penyusunan ulang alat ukur kembali dilakukan, untuk dijadikan 

skala baru.   

Tabel 4.03.02 

Penyusunan Skala Baru 

 

 

 

 

4.04. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 12 September 

2018 pukul 08.00  di SMP 17 Semarang. Pelaksanaan pengumpulan data 

dilakukan berdasarkan penunjukan dari pihak sekolah. Pengumpulan data yang 

dilakukan di dua kelas yaitu kelas VIII yaitu VIIIB, VIIIC.  Kelas VIIIB berjumlah 34 

siswa, kelas VIIIC berjumlah 32 siswa. Peneliti mengambil subyek 65 orang, ada 

satu orang yang memiliki data kurang lengkap dan dianggap gugur.   

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada satu hari, pertama dilakukan di 

kelas VIIIB yang pada saat itu sedang melakukan pembelajaran IPS. Wakil 

kepala Sekolah memberi ijin untuk melakukan penelitian dan terjun ke lapangan 

untuk mengkoordinasi kelas. Situasi tenang saat dilakukannya penelitian, namun 

pada saat mengisi angket, beberapa siswa saling bertanya pada temannya. 

Pelaksanaan selanjutnya dilakukan di kelas VIII C, pada saat itu sedang 

pergantian jam dan siswa mendapatkan tugas dari guru untuk mengerjakan 

 
Aspek 

 
Jumlah Item 

 
Jumlah 

 Favorable Unfavorable  

Metakognitif 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 

Motivasi 8, 9, 10, 14, 
15 

11, 12, 13, 16 9 

Perilaku 17, 18, 19, 22, 
23 

20, 21, 24, 25 9 

Total item 13 12 25 
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tugas agama. Seperti di kelas sebelumnya, di kelas VIIIC juga di koordinasikan 

terlebih dahulu oleh wakil kepala sekolah. Situasi kelas tenang dan penelitian 

dapat dilakukan dengan baik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


