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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya, di 

salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Semarang, yaitu Universitas Katolik 

Soegijapranata. Universitas Katolik Soegijapranata memiliki 10 Fakultas, yaitu 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas 

Kedokteran, Fakultas Ilmu Teknik Lingkungan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 

Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas 

Ilmu Komputer dan Fakultas Bahasa dan Seni. Tidak hanya itu, Universitas 

Katolik Soegijapranata juga memiliki 8 program pascasarjana dan 2 program 

doktor.  

Mulai dari pertengahan bulan Maret 2020, Universitas Katolik 

Soegijapranata sepenuhnya melaksanakan pendidikan secara online. 

Pembelajaran online atau daring dilaksanakan sepenuhnya untuk pembelajaran 

Tahun Akademik 2019/2020 semester genap hingga Tahun Akademik 2020/2021 

semester genap. Dengan menggunakan platform cyber unika, Unika 

Soegijapranata mampu melaksanakan pembelajaran online yang meliputi video 

conference “Big Blue Button”, rekam presensi mahasiswa, membagikan materi 

dari dosen ke mahasiswa, upload tugas mahasiswa, feedback dari dosen, kuis, 

pelaksanaan UTS maupun UAS. Bukan hanya itu, disediakan juga beberapa 

platform penunjang fasilitas mahasiswa. “Delta” sebagai nama platform khusus 

untuk bimbingan skripsi atau tugas akhir mahasiswa. “Sintak” digunakan 

mahasiswa untuk memantau hasil akademik, catatan pembayaran perkuliahan, 
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presensi dan akses untuk masuk platform “Delta”. Sintak dibuat dalam bentuk 

aplikasi agar memudahkan mahasiswa dalam akses melalui handphone, yaitu 

“Dimas”. “Dimas” sebagai aplikasi mahasiswa untuk melakukan presensi selain 

melalui cyber unika atau sintak. “Dimas” juga menjadi aplikasi yang membantu 

mahasiswa memantau progress akademik maupun catatan pembayaran kuliah. 

Selanjutnya ada “Palapa” yang dapat digunakan mahasiswa juga untuk 

memudahkan akses perpustakaan. 

Fakultas Ekonomi dan BIsinis Unika Soegijapranata Semarang memiliki 

tuntutan tanggung jawab pada mahasiswa nya untuk aktif secara hard skill dan 

soft skill. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sistem poin pengembangan kegiatan 

mahasiswa yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswanya. Pemenuhan sistem 

poin tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan dasar dan kegiatan 

lanjutan. Kegiatan dasar terdiri dari PTMB, ATGW, LKTD-LKM, Live in-Bakti 

Sosial, Teologi Moral dan Perwalian. Sedangkan kegiatan lanjutan dapat terdiri 

dari kategori penalaran, minat bakat, pengabdian masyarakat dan 

kepemimpinan. Jumlah poin yang harus dikumpulkan untuk program Sarjana 

adalah 1000 poin, sedangkan program Diploma adalah 750 poin. 

Berdasarkan wawancara, pembelajaran dalam kelas selama 

pembelajaran online berlangsung sepi. Tidak ada aturan wajib untuk menyalakan 

kamera ketika kelas berlangsung dan terkadang dosen juga tidak menyalakan 

kamera. Diskusi dalam kelas dilaksanakan dengan memanfaatkan fitur chat atau  

mic untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian jawaban akan diberikan oleh 

dosen. Mahasiswa menganggap ketika pembelajaran berlangsung, dosen tidak 

mengetahui apa yang dilakukan mahasiswa nya sehingga kerap kali subjek 

mahasiswa dapat melakukan kegiatan lain secara bersamaan. Hal ini juga 
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dirasakan ketika sedang ada kuis atau ujian. Skor atau nilai ujian yang baik 

dianggap bisa diusahakan dengan mudah. Mahasiswa bisa tetap browsing atau 

bekerja sama dalam grup untuk mengerjakan bersama-sama. Relasi mahasiswa 

dengan dosen dianggap berlangsung dengan baik. Ketika dihubungi melalui 

chat, dosen juga responsif. Hal-hal lain yang dirasakan ketika pembelajaran 

online berlangsung adalah ketergantungan sinyal dan server cyber yang sedang 

bermasalah. Ini menjadi penghambat yang bisa mengakibatkan kelas diundur 

atau beralih menggunakan aplikasi lain. 

Populasi dalam penelitian ini melibatkan mahasiswa di salah satu fakultas 

yang dimiliki Universitas Katolik Soegijapranata, yaitu Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tidak semua mahasiswa dari setiap 

semester Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilibatkan dalam penelitian ini. Adapun 

ketentuan subjek penelitian difokuskan pada mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan di semester 2 dan semester 4 dalam semester genap 

tahun akademik 2020/2021. 

4.2. Subjek Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 82 mahasiswa. Secara 

demografi, partisipan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Jumlah subjek berdasarkan asal semester 

No Asal Semester Jumlah Partisipan 

1 2 (Dua) 36 orang 

2 4 (Empat) 46 orang 

Total 82 orang 

  

Partisipan yang berasal dari semester 2 berjumlah 36 mahasiswa. Sedangkan 

partisipan yang berasal dari semester 4 terdapat 46 mahasiswa.  
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Tabel 4.2. Jumlah subjek berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Partisipan 

1 Laki-laki 21 orang 

2 Perempuan 61 orang 

Total 82 orang 

 

Berdasarkan jenis kelamin, partisipan laki-laki berjumlah 21 mahasiswa. 

Partisipan perempuan berjumlah 61 mahasiswa.  

4.3. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian   

Penelitian ini dilakukan penuh secara online. Dimulai dengan menentukan 

subjek penelitian yang akan diteliti. Berawal dari melakukan wawancara secara 

online kepada beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas Universitas Katolik 

Soegijapranata. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dipilih Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. Pertimbangan terkait 

pengalaman online learning menjadi hal yang utama dalam penentuan kelompok 

subjek yang akan diteliti. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. Skala disusun 

oleh peneliti dengan meninjau kesesuaian kondisi pada situasi pembelajaran 

online  yang sedang berlangsung. Kedua variabel diukur melalui skala, sehingga 

terdapat dua skala yang digunakan. Skala yang pertama adalah Skala 

Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran Online, yang tentunya mengukur 

Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran Online pada mahasiswa sebagai 

variabel tergantung. Variabel bebas dalam penelitian ini diukur menggunakan 

Skala Self Regulated Learning untuk mengukur tingkat Self Regulated Learning 

pada mahasiswa.  
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Dalam keadaan yang belum memungkinkan untuk menyebarkan skala 

secara offline, peneliti menulis skala dalam bentuk google form. Selanjutnya, 

peneliti menyebarkannya melalui grup-grup universitas. Selain itu, peneliti 

menitipkan tautan skala pada beberapa kenalan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis untuk disebarkan melalui grup kelas masing-masing. 

 

4.4. Uji Coba Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, digunakan dua skala, yaitu skala self regulated 

learning dan skala keterlibatan akademik dalam pembelajaran online. Sebelum 

kedua skala disebarkan kepada calon responden, dilakukan terlebih dahulu uji 

coba kepada tiga mahasiswa yang memenuhi kriteria subjek penelitian ini, yaitu 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Soegijapranata Semarang dan 

sedang menempuh semester 2 atau 4. Hal ini dimaksudkan untuk meninjau 

seberapa dipahami kah kata-kata yang digunakan dalam kedua skala, kelayakan 

bahasa dan menerima tanggapan pertama ketika mengisi kedua skala tersebut. 

Uji coba alat ukur dilakukan pada Rabu, 3 Februari 2021 melalui google form 

yang diberikan melalui chat room whatsapp kepada tiga mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan ketiga mahasiswa tersebut, ketiganya 

mengungkapkan bahwa bahasa dan kata-kata yang digunakan sangat bisa 

dipahami. Satu dari tiga mahasiswa mengatakan bahwa dalam mengisi kedua 

skala ini hanya menggunakan sedikit waktu karena kata-kata yang sangat mudah 

dipahami olehnya. Kedua mahasiswa yang lain mengungkapkan kemudahannya 

dalam mengisi kedua skala karena gambaran kondisi yang relate dengan 

keadaan pembelajaran online yang biasanya berlangsung.    

Penelitian ini menggunakan try out terpakai karena tidak ditemukan 

tanggapan perbaikan bahasa dan perbaikan situasi yang digambarkan dalam 
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skala ketika dilakukan try out preliminer. Ketiga mahasiswa tersebut mengisi 

skala yang sama dengan responden lain. Selain itu, mahasiswa yang menjadi 

responden try out alat ukur merupakan bagian dari mahasiswa semester 2 atau 

4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Soegijapranata Semarang.  

Setelah alat ukur disebar dan peneliti mendapatkan data, peneliti 

melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah suatu langkah untuk 

mengetahui seberapa tepat instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Duli, 2019). Sedangkan uji reliabilitas adalah pengujian untuk melihat seberapa 

konsisten dan keterandalan data (Duli, 2019). Alat ukur dinyatakan memiliki 

validitas yang baik apabila mencapai atau lebih dari 0,300 (r > 0,300) (Azwar, 

2020). Dalam uji validitas, Skala Keterlibatan Akademik terdapat empat aitem 

yang gugur dalam tiga putaran. Putaran yang pertama menggugurkan aitem 

nomor 2, 22 dan 27. Kemudian putaran kedua menggugurkan aitem nomor 4. 

Pada putaran yang ketiga, 29 aitem yang tersisa sudah memenuhi batas validitas 

(r > 0,300) dengan rentang validitas 0,332 hingga 0,646. Skala Self Regulated 

Learning memiliki empat aitem yang gugur dalam dua putaran. Putaran yang 

pertama langsung menggugurkan keempat aitem, yaitu aitem nomor 6, 8, 10 dan 

16. Putaran yang kedua, 23 aitem yang tersisa telah memenuhi batas validitas (r 

> 0,300) dengan rentang validitas 0,350 hingga 0,648. 

Uji reliabilitas dilakukan pada kedua alat ukur. Data dapat dikatakan 

reliabel apabila minimal mencapai 0,60 dan dikatakan sangat baik apabila 

mencapai 0,80 hingga 0,90 (Devellis dalam Azwar, 2020). Pada uji reliabilitas 

Skala Keterlibatan Akademik menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,906. Ini menunjukkan bahwa Skala Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran 

Online memiliki reliabilitas yang sangat baik. Pada Skala Self Regulated 
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Learning, hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,885 

yang berarti Skala Self Regulated Learning memiliki reliabilitas yang sangat baik 

pula. 

4.5. Pengumpulan Data Penelitian 

 

Kedua skala yang telah disusun melalui google form, peneliti sebar pada 

calon responden melalui group chat kelas dan group chat angkatan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Peneliti melakukan penyebaran alat ukur penuh 

secara online. Hal pertama yang dilakukan adalah menghubungi lima rekan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tautan alat ukur yang telah dibuat 

pada google form peneliti kirimkan kepada lima rekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis tersebut. Selanjutnya, tautan alat ukur diteruskan kepada group chat 

dimana rekan mahasiswa tergabung. Penyebaran alat ukur ini dilakukan dalam 

rentang waktu selama tujuh hari pada  9 Februari 2021 hingga 16 Februari 2021.  


