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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung : Stres Akademik Pada Mahasiswa yang 

Sedang Menyusun Skripsi Pada Masa Pandemi COVID-19 

2. Variabel Bebas  : Regulasi Diri Dalam Belajar  

 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Stres Akademik Pada Mahasiswa Yang Sedang Menyusun Skripsi  

Pada Masa Pandemi COVID-19 

Stres akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di 

masa pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang dialami oleh 

individu yang belajar di perguruan tinggi yang sedang mengerjakan 

tugas akhir pendidikan akademisnya di masa pandemi COVID-19, 

kondisi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara kemampuan individu 

dan tuntutan akademik yang berkaitan dengan skripsi, dimana tuntutan 

tersebut melebihi kapasitas yang dimiliki individu sehingga 

memunculkan reaksi fisik, intelektual, emosi dan perilaku yang negatif. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala stres akademik pada 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi pada masa pandemi 

COVID-19 disusun oleh peneliti berdasarkan gejala fisiologis, 

intelektual, afeksi dan perilaku. Semakin tinggi skor yang didapatkan 

oleh subjek maka semakin tinggi stres yang dialami oleh subjek, 

demikian pula sebaliknya. 

2. Regulasi Diri Dalam Belajar 

Regulasi diri dalam belajar merupakan suatu proses secara aktif dalam 

mengatur pikiran, perasaan dan perilaku individu guna mencapai tujuan 

belajarnya. Pada penelitian ini regulasi diri dalam belajar diukur 

menggunakan skala regulasi diri dalam belajar yang disusun oleh 

peneliti. Skala regulasi diri dalam belajar disusun berdasarkan 

beberapa aspek yaitu metakognisi, motivasi dan perilaku. Semakin 

tinggi skor yang didapatkan oleh subjek maka semakin tinggi regulasi 

diri dalam belajarnya, demikian pula sebaliknya. 
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3.3 Subjek Penelitian 

Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata yang mengambil mata kuliah skripsi angkatan 2015-2018. Peneliti 

memilih empat fakultas yang mensyaratkan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa 

yaitu FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), FHK (Fakultas Hukum dan Komunikasi), 

FBS (Fakultas Bahasa dan Seni) dan Fakultas Psikologi. Jumlah subjek penelitian 

117 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental 

sampling. Accidental sampling merupakan teknik pengumpulan informasi dari 

responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang biasanya ditandai 

dengan keberadaan responden pada situasi penelitian, kerelaan menjadi subjek 

penelitian, dan ketersediaan pada waktu yang dibutuhkan (Etikan, 2015).  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala psikologis. 

Terdapat dua buah skala yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 

1. Skala stres akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

di masa pandemi COVID-19 

Skala stres akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

di masa pandemi COVID-19 yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan skala yang disusun oleh peneliti berdasarkan gejala 

fisiologis, intelektual, afeksi, dan perilaku yang timbul akibat tuntutan 

akademis. Tuntutan akademis yang dihadapi mahasiswa saat 

mengerjakan skripsi berupa tuntutan untuk memiliki pengetahuan 

mengenai penelitian, memiliki kemampuan dalam menuangkan ide 

dalam bentuk tulisan, keterampilan dalam mencari sumber informasi 

dan dapat memahaminya, serta menyelesaikan beberapa ujian. Skala 

stres akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di 

masa pandemi COVID-19 terdiri dari 24 item favorable dengan 

menggunakan model skala Likert yang terdiri dari empat alternatif 

jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai 

(S), Sangat Sesuai (SS). 
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Tabel 3.1 Blueprint skala stres akademik pada mahasiswa yang   
sedang menyusun skripsi di masa pandemi COVID-19 

Gejala Jumlah 

Fisiologis 6 

Afeksi 6 

Intelektual 6 

Perilaku 6 

Total 24 

 

2. Skala Regulasi Diri dalam Belajar 

Skala regulasi diri dalam belajar yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan skala yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek 

metakognisis, motivasi dan perilaku. Skala regulasi diri dalam belajar 

yang disusun terdiri dari 12 item favorable dan 12 item unfavorable. 

Skala regulasi diri dalam belajar ini menggunakan model skala Likert 

yang terdiri dari empat alternatif jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai 

(STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

    Tabel 3.2 Blueprint skala regulasi diri dalam belajar 

Aspek Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 

Jumlah 

Metakognisi 4 4 8 

Motivasi 4 4 8 

Perilaku 4 4 8 

Total   24 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas merupakan derajat ketepatan atau kelayakan suatu instrumen 

untuk mengukur (Setyawan, 2017). Suatu alat ukur dianggap valid 

apabila hasil ukur dari pengukuran yang dilakukan merupakan besaran 

yang mencerminkan secara tepat atau sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya dari apa yang diukur (Matondang, 2009). Pengujian 

validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson. Suatu item dinyatakan valid apabila skor item 

berkorelasi secara signifikan (r > 0.5) terhadap skor total. Setelah 
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mendapatkan koefisien korelasi selanjutnya akan dikoreksi dengan 

menggunakan teknik Part Whole. Hal tersebut dilakukan karena 

kemungkinan adanya kelebihan bobot pada koefisien validitas item. 

Kelebihan tersebut terjadi karena skor item ikut sebagai komponen skor 

total yang mengakibatkan koefisien korelasi menjadi besar.  

2. Reliabilitas  

Reliabilitas merujuk pada konsistensi atau kepercayaan hasil 

pengukuran suatu alat ukur. Budiastuti dan Bandur (2018) menjelaskan 

bahwa konsep reliabilitas secara khusus yaitu mengacu pada 

konsistensi hasil skor pada item-item yang ada didalam skala, sehingga 

uji reliabilitas yaitu menguji ketepatan skala pengukuran instrumen 

penelitian. Peneliti melakukan uji reliabilitas Alpha Cronbach’s 

menggunakan SPSS 26. Hasil uji reliabilitas dapat diketahui dengan 

membandingkan antara nilai Cronbach’s Alpha dengan nilai r tabel. 

Apabila nilai Cronbach’s Alpha > nilai r tabel, maka skala tersebut 

dinyatakan reliabel, begitu pula sebaliknya. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis untuk menguji 

hubungan antara variabel bebas yaitu regulasi diri dalam belajar dengan variabel 

tergantung yaitu stres akademik dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson.  

  


