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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Uji Asumsi 

Uji korelasi Pearson bisa dilakukan apabila memenuhi beberapa asumsi 

dasar, yaitu uji normalitas dan uji linearitas (Hulu & Sinaga, 2019). Hal ini 

dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal dan hubungan antara 

kedua variabel ini linear. Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka selanjutnya 

data dilanjutkan untuk uji korelasi Pearson.  

 Uji normalitas dan uji linearitas dilakukan menggunakan analisis statistik 

SPSS. Dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, total skor Skala Self 

Regulated Learning dihasilkan koefisien normalitas (K-S Z) sebesar 0,970 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,303 (p > 0,05). Apabila nilai signifikansi yang 

dihasilkan lebih besar dari 0,05 (p > 0,05) maka data berdistribusi normal (Duli, 

2019). Data yang dihasilkan dari uji normalitas dari total skor Skala Self 

Regulated Learning dapat dikatakan berdistribusi normal atau tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan kurva normal. Selanjutnya,  dalam uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov total skor Skala Keterlibatan Akademik dalam 

Pembelajaran Online menghasilkan koefisien normalitas (K-S Z) sebesar 0,840 

dengan nilai taraf signifikansi 0,481 (p > 0,05). 

Selanjutnya, uji linearitas menghasilkan koefisien linearitas (F) sebesar 

159.677 dengan taraf signifikansi 0,00 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

kedua variabel menunjukkan hubungan yang linear.  
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5.2. Hasil Analisis Data 

Setelah melalui uji asumsi, data dinyatakan berdistribusi normal dan 

kedua variabelnya menunjukkan hubungan yang linear. Selanjutnya, dilakukan uji 

korelasi product moment Pearson. Uji korelasi product moment Pearson 

dilakukan dengan mengkorelasikan kedua total skor skala, yaitu total skor Skala 

Self Regulated Learning dan total skor Skala Keterlibatan Akademik dalam 

Pembelajaran Online. Tentunya, total skor masing-masing skala merupakan 

jumlah skor dari aitem-aitem yang telah melalui uji validitas dan dinyatakan valid 

(r > 0,300). Hasil dari uji korelasi product moment Pearson menghasilkan 

koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,816 dengan taraf signifikansi 0,000. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif yang 

signifikan.  

5.3. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara self regulated 

learning dengan keterlibatan akademik dalam pembelajaran online. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

self regulated learning sebagai variabel bebas dengan keterlibatan akademik 

dalam pembelajaran online sebagai variabel tergantung. Ditunjukkan dari hasil 

analisis data yang disebut di atas koefisien korelasi yang dihasilkan adalah 0,816 

(rxy = 0,816, p < 0,01). Adapun sumbangan efektif variabel bebas kepada variabel 

tergantung adalah sebesar 66,5%. Dalam hal ini dapat diartikan self regulated 

learning memiliki kontribusi sebesar 66,5% kepada keterlibatan akademik dalam 

pembelajaran online pada mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas dan koefisien 

korelasi yang dihasilkan, menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

diterima.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wolters 

dan Taylor (2012). Pelajar yang mampu mengembangkan self regulated learning 

akan lebih memunculkan aktivitas kognitif, pengalaman emosi dan perilaku yang 

mencerminkan adanya peningkatan keterlibatan akademik pelajar (Wolters & 

Taylor, 2012). Penelitian lain juga menemukan apabila pelajar semakin memiliki 

self regulated learning yang tinggi, pelajar akan meningkatkan keterlibatannya 

dalam belajar (Sugiyo, Mukaromah, & Mulawarman, 2018). Begitu pula hasil dari 

penelitian ini, yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya terdapat 

korelasi positif yang signifikan antara self regulated learning dengan keterlibatan 

akademik dalam pembelajaran online. Jelasnya, semakin tinggi self regulated 

learning mahasiswa maka akan semakin tinggi pula keterlibatan akademik dalam 

pembelajaran online. Begitu pula sebaliknya.  

Pembelajaran online yang masih berjalan hingga saat ini tentu memiliki 

kekhasan tersendiri. Dengan kondisi belajar online, sebenarnya mahasiswa 

didorong untuk mengambil peran secara aktif untuk mengatur proses belajarnya 

sendiri (Dahalan dkk, 2012). Mahasiswa juga didorong untuk secara mandiri 

bertanggung jawab atas tugas akademiknya dan memandang kondisi saat ini 

sebagai kesempatan untuk memaksimalkan student centered learning (Fithra, 

2020).  

 Self Regulated Learning dan Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran 

Online yang dilakukan dalam penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan antara 

mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dilakukan uji beda untuk membandingkan 

hasil laki-laki dan perempuan dan apabila taraf signifikansi yang dihasilkan 

kurang dari 0,05, maka dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

(Dahlan, 2019). Pada uji beda Skala Self Regulated Learning menghasilkan taraf 
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signifikansi uji t sebesar 0,110 (p > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan dalam self regulated learningnya. Selanjutnya uji t Skala 

Keterlibatan Akademik dalam Pembelajaran Online menghasilkan taraf 

signifikansi sebesar 0,925 (p > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara laki-laki dan perempuan pada keterlibatan akademiknya dalam 

pembelajaran online.  

Bukan hanya jenis kelamin, sebagai analisis tambahan yang peneliti 

dapatkan dari penelitian ini adalah beda self regulated learning dan keterlibatan 

akademik dalam pembelajaran online yang berdasarkan pada perbedaan 

semester. Dalam penelitian ini, partisipan terdiri dari semester 2 dan 4 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Unika Soegijapranata. Uji t pada variabel self regulated 

learning menghasilkan taraf signifikansi 0,049 (p < 0,05). Artinya, ada perbedaan 

yang signifikan antara mahasiswa semester 2 dan 4 pada self regulated learning. 

Ditunjukkan rata-rata self regulated learning yang lebih tinggi adalah pada 

mahasiswa semester 2 dengan rerata sebesar 74,22. Sementara pada 

mahasiswa semester 4 dihasilkan rata-rata 70,70. Keterlibatan akademik dalam 

pembelajaran online ditinjau dari perbedaan semesternya juga memiliki 

perbedaan yang signifikan. Dibuktikan dengan hasil uji t yang menghasilkan taraf 

signifikansi sebesar 0,028 (p < 0,05). Ditunjukkan pada rata-rata keterlibatan 

akademik dalam pembelajaran online lebih tinggi pada mahasiswa semester 2 

yaitu sebesar 10,524 dan rata-rata pada mahasiswa semester 4 adalah sebesar 

9,550.  

 Dalam hasil rata-rata semester yang telah disebutkan di atas, ditemukan 

perbedaan yang  sama. Perbedaan ini terlihat dari rata-rata pada semester 4 

yang lebih kecil daripada pada semester 2. Ditunjukkan pada hasil uji t  variabel 
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self regulated learning dan juga pada variabel keterlibatan akademik dalam 

pembelajaran online. Tentu hasilnya dapat semakin dikuatkan lagi oleh peneliti 

selanjutnya sehingga dapat menemukan apakah semakin tinggi semester akan 

semakin berkurang pula self regulated learning maupun keterlibatan 

akademiknya dalam pembelajaran online. 

5.4. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

a. Dalam menggambarkan permasalahan, peneliti hanya melakukan 

wawancara kepada mahasiswa perempuan saja. Meskipun berdasarkan 

semester, sudah terwakilkan oleh mahasiswa dari semester 2 dan semester 

4. Permasalahan yang didapatkan seharusnya dapat lebih melengkapi 

keseluruhan pandangan dan pengalaman pembelajaran antara mahasiswa 

laki-laki dan perempuan.  

b. Try out preliminer alat ukur yang dilakukan dalam penelitian ini tidak 

dilakukan oleh karakteristik kedua dari partisipan, yaitu semester 2 dan 4. 

Peneliti melakukan uji coba kepada mahasiswa semester 4 saja. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan peneliti untuk menjangkau mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berada di semester 2. Ketersediaan 

kontak dan cara menghubungi yang harus dilakukan secara online menjadi 

keterbatasan dari peneliti untuk menjangkau mahasiswa semester 2. 

c. Koefisien korelasi yang tinggi dalam penelitian ini kemungkinan disebabkan 

karena adanya tumpang tindih antar aitem pada self regulated learning dan 

keterlibatan akademik dalam pembelajaran online. Tumpang tindih banyak 

terjadi pada aitem-aitem yang terdapat pada konstruk behavior. Konstruk 

behavior pada self regulated learning dengan konstruk behavior 
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engagement pada keterlibatan akademik dalam pembelajaran online.  

Selain itu, tumpang tindih terjadi juga pada beberapa aitem konstruk 

motivation pada self regulated learning dengan konstruk emotional 

engagement pada keterlibatan akademik dalam pembelajaran online. 

 


