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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan merupakan 

penelitian korelasional. Menurut Creswell (dalam Duli, 2019), penelitian kuantitatif 

merupakan jenis penelitian yang menjelaskan sebuah fenomena dengan 

mengumpulkan data yang berupa angka dan dianalisis menggunakan metode 

statistik. Selanjutnya, penelitian korelasional merupakan penelitian yang menguji 

perbedaan karakteristik antara dua atau lebih variabel (Duli, 2019). Dalam hal ini, 

penelitian korelasional juga memberikan gambaran untuk meninjau hubungan 

antara variabel-variabel yang diteliti.  

 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditentukan penelitian 

untuk diperoleh informasi, dipelajari dan ditarik kesimpulan (Indra & 

Cahyaningrum, 2019). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah self 

regulated learning sebagai variabel bebas dan keterlibatan akademik dalam 

pembelajaran online sebagai variabel tergantung. 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara spesifik pada suatu variabel agar dapat terukur (Anshori 

& Iswati, 2009). Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran Online 

Keterlibatan akademik dalam pembelajaran online adalah usaha fisik maupun 

psikologis yang diberikan pelajar dalam pemahaman dan penguasaan 

pembelajaran secara online, diungkap dengan skala keterlibatan akademik 

dalam pembelajaran online yang terdiri dari tiga konstruk yaitu cognitive 

engagement, emotional engagement dan behavioral engagement. Semakin 

tinggi skor, maka akan semakin tinggi pula keterlibatan akademik mahasiswa 

dalam pembelajaran online. Demikian pula sebaliknya. 

2. Self Regulated Learning 

Self regulated learning adalah kemampuan seseorang untuk merencanakan, 

mengontrol, mengevaluasi proses belajar, dan mengatur kondisi yang 

mendukung proses belajarnya secara mandiri, diukur dengan skala self 

regulated learning yang meliputi konstruk metacognition, motivation dan 

behavior. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula self regulated 

learning mahasiswa dan sebaliknya. 

3.3. Populasi dan Sampling 

Populasi adalah kumpulan subjek atau objek yang digeneralisasi memiliki 

karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan diambil kesimpulan 

(Duli, 2019). Adapun karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif semester 2 dan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Katolik Soegijapranata, tahun akademik 2020/2021. 

Pemilihan populasi ini dengan pertimbangan mahasiswa yang berada di 

masa aktif kuliah dan aktif organisasi. Mahasiswa semester 2 dipilih berdasarkan 

pertimbangan pengalaman yang dirasakan harus melaksanakan kuliah secara 

online mulai dari proses awal perkuliahan. Mahasiswa sama sekali belum 
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bertemu dengan teman-teman seangkatannya dan belum merasakan sama 

sekali kuliah secara tatap muka. Subjek berasal dari Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan pertimbangan hasil wawancara dengan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa 

menunjukkan banyaknya tugas dan kuis yang diberikan bersamaan dengan 

pertemuan-pertemuan kuliah online.  

Sampel adalah bagian representatif dari jumlah dan karakteristik populasi. 

Sampling adalah teknik penentuan atau pengambilan sampel dengan 

mempertimbangkan data sub-kelompok populasi (Duli, 2019). Penelitian ini 

menggunakan teknik incidental sampling dimana pengambilan sampel dilakukan 

secara kebetulan dari populasi, siapa saja yang kebetulan ditemui dan dianggap 

cocok sebagai sumber data (Sugiyono dalam Duli, 2019). Dalam penelitian ini,  

tautan form skala disebarkan melalui group chat maupun personal chat pada 

mahasiswa semester 2 dan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata sehingga siapa saja dalam populasi ini dapat membuka form 

skala dan mengisinya. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

3.4.1. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan skala sebagai metode pengumpulan data dari 

masing-masing variabel. Terdapat dua skala, yaitu skala keterlibatan akademik 

dalam pembelajaran online untuk mengukur variabel tergantung dan skala self 

regulated learning untuk mengukur variabel bebas. Skala yang digunakan 

merupakan skala Likert dengan empat poin skor, yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, 

Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai. Aitem disusun berdasarkan konstruk 

pada masing-masing variabel dan dibagi dalam dua jenis aitem yaitu aitem 
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favorable dan aitem unfavorable. Pada aitem-aitem favorable, Sangat Sesuai 

bernilai 4, Sesuai bernilai 3, Tidak Sesuai bernilai 2 dan Sangat Tidak Sesuai 

bernilai 1. Sebaliknya, pada aitem-aitem unfavorable Sangat Sesuai bernilai 1, 

Sesuai bernilai 2, Tidak Sesuai bernilai 3 dan Sangat Tidak Sesuai bernilai 4. 

Adapun kedua skala dijelaskan sebagai berikut: 

1. Skala Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran Online 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan konstruk-

konstruk berikut ini : 

a. Cognitive Engagement 

i. Menghadapi tantangan 

ii. Berusaha mencapai lebih dari standar 

iii. Membuat strategi untuk menyelesaikan masalah 

b. Emotional Engagement 

i. Ada rasa antusias 

ii. Ada rasa kebanggaan 

iii. Ada rasa kepuasan 

iv. Ada rasa ketertarikan 

c. Behavioral Engagement 

i. Partisipasi intensif 

ii. Inisiatif dalam kelas 

iii. Menggambarkan konsentrasi 

iv. Menggambarkan tekun 
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Tabel 3.1. Blueprint Skala Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran Online 

Konstruk 
Keterlibatan 
Akademik 

Indikator 
Jumlah Aitem 

Total 
Favorable Unfavorable 

Cognitive 
Engagement 

Menghadapi tantangan 
 

2 1 3 

Berusaha mencapai lebih dari 
standar 
 

2 1 3 

Membuat strategi untuk 
menyelesaikan masalah 

2 1 3 

Emotional 
Engagement 

Ada rasa antusias 
 

2 1 3 

Ada rasa kebanggaan 
 

2 1 3 

Ada rasa kepuasan 
 

2 1 3 

Ada rasa ketertarikan 2 1 3 

Behavioral 
Engagement 

Partisipasi intensif 
 

2 1 3 

Inisiatif dalam kelas 
 

2 1 3 

Menggambarkan konsentrasi 
 

2 1 3 

Menggambarkan tekun 2 1 3 

Total 22 11 33 

 

2. Skala Self Regulated Learning 

Skala yang digunakan mencakup konstruk-konstruk berikut ini: 

a. Metacognition 

i. Sadar kemampuan diri, strategi dan sumber yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian tugas atau proses belajarnya 

ii. Mampu menentukan goal dari proses belajarnya 

iii. Mampu menentukan kebutuhan untuk mencapai goal proses 

belajarnya 

b. Motivation 

i. Menunjukkan inisiatif 

ii. Menunjukkan ketekunan 
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iii. Menunjukkan kemampuan adaptif dalam belajar 

c. Behavior 

i. Menulis atau membuat catatan 

ii. Mengatur lingkungan belajarnya 

iii. Mencari bantuan 

Tabel 3.2. Blueprint Skala Self Regulated Learning 

Konstruk 
Self Regulated 

Learning 
Indikator 

Jumlah Aitem 
Total 

Favorable Unfavorable 

Metacognition Sadar kemampuan diri, strategi 
dan sumber yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian tugas atau 
proses belajarnya 
 

2 1 3 

Mampu menentukan goal dari 
proses belajarnya 
 

2 1 3 

Mampu menentukan kebutuhan 
untuk mencapai goal proses 
belajarnya 

2 1 3 

Motivation Menunjukkan inisiatif 
 

2 1 3 

Menunjukkan ketekunan 
 

2 1 3 

Menunjukkan kemampuan 
adaptif dalam belajar 

2 1 3 

Behavior Menulis atau membuat catatan 
 

2 1 3 

Mengatur lingkungan belajarnya 
 

2 1 3 

Mencari bantuan 2 1 3 
Total 18 9 27 

 

3.4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur 

 Validitas adalah kriteria penting yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen mengukur yang seharusnya diukur (Duli, 2019). Penelitian ini menguji 

validitas alat ukur melalui uji statistik SPSS dengan melihat nilai Scale Corrected 

Item-Total Correlation di atas 0,3 (r > 0,3). Reliabilitas adalah kriteria yang 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tetap konsisten dalam mengukur dua kali 
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atau lebih gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Duli, 2019). 

Reliabilitas dalam penelitian ini dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha dari hasil uji 

statistik SPSS yang menunjukkan nilai di atas 0,5 (p > 0,5). 

3.5. Metode Analisis Data 

   Penelitian ini menggunakan metode analisis Korelasi Product Moment. 

Korelasi Product Moment adalah salah satu alat uji statistik untuk menguji 

asosiatif atau hubungan dua variabel (Duli, 2019). Metode analisis data ini 

digunakan untuk meninjau hubungan antara self regulated learning dengan 

keterlibatan akademik dalam pembelajaran online.  


