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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

Pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional menjadi pilihan peneliti 

dalam melakukan penelitian ini. Data berbentuk angka yang diperoleh dalam 

sebuah penelitian ini membuat penelitian ini dapat dikategorikan menggunakan 

metode kuantitatif (Sangadji & Sopiah, 2010). Menurut Sudjana dan Ibrahim 

(2007), penelitian korelasional merupakan kegiatan pengumpulan data dengan 

tujuan untuk melihat keterkaitan antara variabel. Penelitian ini ingin menguji 

hubungan antara regulasi diri dan prestasi belajar pada mahasiswa perantau 

angkatan 2017 di Universitas X Surabaya.   

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.2.1 Variabel Bebas   

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab munculnya 

variabel terikat (Cresswell, 2010). Variabel bebas di penelitian ini adalah regulasi 

diri. 

3.2.1.1 Regulasi Diri   

Regulasi diri adalah seberapa tinggi kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam mengatur diri sendiri yang melibatkan kemampuan fisik, kognitif, 

emosional, dan sosial (Miller dan Brown, 1991). Menurut Miller dan Brown (1991), 
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untuk memperoleh regulasi diri yang tinggi, individu harus melakukan tujuh 

tahapan di bawah ini: 

1. Menerima informasi yaitu seberapa cepat individu menerima informasi dari 

lingkungannya.  

Semakin tinggi skor total berarti semakin cepat individu menerima 

informasi dari lingkungannya. 

2. Evaluasi informasi yaitu seberapa mampu individu melakukan evaluasi 

terkait informasi yang diterima dan membandingkannya dengan norma-

norma yang berlaku. 

Semakin tinggi skor total berarti semakin besar individu melakukan 

evaluasi terkait informasi yang diterima. 

3. Dorongan berubah yaitu seberapa kuat dorongan individu untuk berubah. 

Semakin tinggi skor total berarti semakin kuat doronagn individu 

untuk berubah. 

4. Mencari pilihan yaitu seberapa mampu individu mencari pilihan yang sesuai 

dengan tujuannya. 

Semakin tinggi skor total berarti semakin banyak individu mencari 

pilihan yang sesuai dengan tujuannya. 

5. Merumuskan rencana yaitu seberapa mampu individu merumuskan rencana 

yang akan dibuat. 

Semakin tinggi skor total berarti semakin jauh individu tersebut 

merumuskan rencananya. 

6. Menerapkan rencana yaitu seberapa mampu individu menerapkan rencana. 
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Semakin tinggi skor total berarti individu tersebut semakin jauh 

dalam menerapkan rencananya. 

7. Melakukan penilaian yaitu seberapa tinggi efektifitas rencana yang dibuat 

dan melakukan evaluasi terkait tahap satu dan tahap dua 

Semakin tinggi skor total berarti semakin tinggi efektifitas rencana 

yang dibuat dan mengevaluasi tahap satu dan dua.   

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan apabila mahasiswa 

melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan baik, mahasiswa akan memperoleh 

regulasi diri yang tinggi. Regulasi diri yang tinggi akan menimbulkan perilaku 

belajar berulang-ulang yang terkontrol. Proses belajar yang terkontrol akan 

membuat individu tersebut mampu untuk mencapai tujuan-tujuan selama proses 

perkuliahan. Regulasi diri yang tinggi akan diperoleh dalam penelitian ini apabila 

nilai skor total semakin tinggi. Sedangkan nilai skor total yang rendah menunjukkan 

regulasi diri yang rendah pada individu tersebut. 

1.2.2 Variabel Terikat   

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat dari variabel variabel 

bebas (Creswell, 2010). Variable terikat di penelitian ini adalah prestasi belajar. 

3.2.2.1 Prestasi Belajar    

Individu yang mengalami perubahan perilaku serta perubahan itu membuat 

individu memperoleh sesuatu yang berharga dalam proses belajarnya, biasanya 

dapat dilihat dalam bentuk kuantitatif disebut prestasi belajar (Suryabrata, 2005). 

Tingkat prestasi belajar pada penelitian ini dilihat dari Indeks Prestasi kumulatif 
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(IPK) pada mahasiswa. Indeks prestasi tersebut diambil pada semester awal karena 

responden pada penelitian ini merupakan angkatan 2017. Prestasi belajar dapat 

diukur tinggi rendahnya dari indeks prestasi mahasiswa.  

3.3 Instrumen Penelitian    

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data  

Metode survei dipilih menjadi metode dalam penelitian ini. Proses 

pengumpulan data dari suatu tempat dengan cara menyebarkan skala disebut 

metode survei (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data 

berupa skala, dari skala tersebut peneliti akan mendapat tanggapan dari subjek yang 

mengisi. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat keterkaitan regulasi diri 

mahasiswa perantau yang dikorelsikan dengan variabel prestasi belajar. Skala 

regulasi diri itu sendiri diadopsi dari Miller dan Brown (1991). Sedangkan skala 

prestasi belajar di lihat dari indeks prestasi belajar yang di peroleh mahasiswa 

tersebut.     

3.3.1.1 Skala Regulasi Diri  

Skala regulasi diri yang dipakai adalah adaptasi dari skala SRQ (Self-

Regulation Questionnaire) milik Miller dan Brown (1991). Skala tersebut terdiri 

dari 63 aitem, aitem favorable berjumlah 37 aitem sedangkan aitem unfavorable 

berjumlah 26 aitem. 
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Proses adaptasi yang dilakukan oleh peneliti adalah menerjemahkan skala 

asli yang menggunakan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Proses selanjutnya 

adalah uji bahasa kepada sepuluh responden yang sesuai dengan kriteria dalam 

penelitian ini. Tujuan dilakukan uji bahasa adalah untuk memastikan subjek 

mengerti dan paham dengan pernyataan yang ada di dalam skala. Berikut ini 

disajikan blue print skala regulasi diri.  

Tabel 3.1 
Blue Print Skala Regulasi Diri 

 
 Dimensi  Aitem  Total 

 Favorable  Unfavorable   

Receiving (individu menerima 
informasi dari lingkungannya) 
 

1, 22, 36, 57 
 

8, 15, 29, 43, 
50 

9 

Evaluating (individu melakukan 
evaluasi terkait informasi yang 
didapat dan membandingkannya 
dengan aturan-aturan yang ada) 
 

 
9, 16, 23, 30, 44, 

51, 58 

 
2, 37 

 
9 

Triggering (mendorong individu 
untuk berubah) 
  

17, 38, 52, 59 
3, 10, 24, 31, 

45 
9 

Searching (individu mencari pilihan) 
 

11, 18, 25, 32, 39, 
46, 53, 60 

4 9 

Formulating (individu merumuskan 
rencana)  
 

47, 54, 61 
5, 12, 19, 26, 

33, 40 
9 

Implementing (individu menerapkan 
rencana) 
 

27, 34, 41, 48, 
6, 13, 20, 55, 

62 
9 

Assessing (individu menilai apakah 
rencana yang telah dibuat efektif, 
tahap ini juga individu dituntut untuk 
melakukan evaluasi tahap satu dan 
tahap dua).  

7, 14, 28, 35, 42, 
49, 56 

21, 63 9 

    

Total   63 
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Tabel 3.2 
Blue Print Skala Regulasi Diri Setelah Uji Coba 
 

Dimensi Aitem  Total 

 Favorable  Unfavorable   

Receiving (individu menerima 
informasi dari lingkungannya) 
 

36, 57 
 

8, 15, 29, 43, 
50 

7 

Evaluating (individu melakukan 
evaluasi terkait informasi yang 
didapat dan membandingkannya 
dengan aturan-aturan yang ada) 
 

 
30, 58 

 
 

 
2 

Triggering (mendorong individu 
untuk berubah)  
 

17, 38 3, 10, 45 5 

Searching (individu mencari 
pilihan) 
 

11, 18, 25, 32, 
39, 46, 60 

4 8 

Formulating (individu 
merumuskan rencana)  
 

47, 54, 61 
5, 12, 19, 26, 

33, 40 
9 

Implementing (individu 
menerapkan rencana) 
 

27, 34, 41, 48, 
6, 13, 20, 55, 

62 
9 

Assessing (individu menilai 
apakah rencana yang telah dibuat 
efektif, tahap ini juga individu 
dituntut untuk melakukan evaluasi 
tahap satu dan tahap dua).  

7, 35, 42, 49 21 5 

Total   45 

 

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat setelah dilakukan analisis data dengan 

bantuan SPSS untuk skala regulasi diri diperoleh sisa aitem sebanyak 45 butir.  

Bentuk skala regulasi diri ialah menggunkan skala likert, yang terdiri dari 

lima respon jawaban yaitu: 
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Tabel 3.3 
Skoring Skala Regulasi Diri 
 

Keterangan  Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju 5 1 
Setuju 4 2 
Netral 3 3 

Tidak Setuju 2 4 
Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Regulasi Diri 

Peneliti melakukan uji coba tahap awal yaitu dengan melakukan uji bahasa. 

Uji bahasa ini dilakukan kepada sepuluh orang untuk mengetahui apakah subjek 

memahami pernyataan-pernyataan yang terpapar dalam alat ukur yang akan 

digunakan. Uji bahasa diberikan kepada mahasiswa perantau yang menempuh 

pendidikan di Universitas X dan akan menyesuaikan dengan kriteria responden 

dalam penelitian ini. Mahasiswa yang telah dipakai ketika uji bahasa tidak 

diperbolehkan lagi untuk mengisi skala regulasi diri karena responden telah 

mengetahui isi dari skalanya. Uji bahasa dilakukan dua hari, pada tanggal 20 

Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017 di Universitas X.  Proses pelaksanaan 

uji bahasa, peneliti membagikan sendiri skala penelitian yaitu skala regulasi diri 

dan menunggu subjek selesai mengerjakan atau mengisi skala tersebut.  

Hasil dari uji bahasa kepada sepuluh responden menyatakan bahwa dari 63 

aitem terdapat 16 aitem yang dirubah sesuai dengan saran dari responden. Aitem 

tersebut dirubah tanpa mengubah arti dari aitem tersebut. Aitem tersebut dirubah 

supaya responden semakin mengerti arti dari aitem tersebut. Ada beberapa aitem 

yang mendapat komentar dari responden namun peneliti tidak merubahnya. Alasan 

peneliti tidak merubahnya karena saran dari responden cenderung merubah arti dari 
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aitem tersebut, apabila saya merubah sesuai saran responden akan mengakibatkan 

aitem tidak mengukur dimensinya. Sedangkan aitem yang tidak mendapatkan 

komentar sebanyak 47 aitem. Aitem tersebut tidak mendapat komentar karena 

menurut sepuluh responden aitem tersebut sudah jelas dan mudah untuk dipahami.  

Validitas merupakan bagaimana sebuah instrument pengukuran mampu 

mengukur konstruk yang memang hendak diukur (Azwar, 2014). Validitas 

konstruk bertujuan untuk mengetahui ketepatan teori dalam sebuah penelitian 

(Azwar, 2014). Sedangkan untuk mengetahui aitem mana yang valid menggunakan 

analisis antar aitem dengan menggunakan Pearson Product Moment melalui 

bantuan SPSS. Dikatakan valid apabila aitem memperoleh nilai koefisien korelasi 

antar aitem >0.3 dan p<0.5 (Azwar, 2014).  

Validitas lain yang digunakan adalah validitas konten guna untuk 

mengetahui ketepatan teori dalam sebuah penelitian (Azwar, 2014). Validitas 

konten diperoleh melalui uji bahasa kepada sepuluh responden. Selain menguji 

validitas hal yang akan dilakukan peneliti adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas 

adalah nilai keajegan dari skala yang akan menentukan tingkat kepercayaan 

terhadap skala (Azwar, 2014). Peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap skala 

regulasi diri dengan Alpha Cronbrach dengan bantuan SPSS. Alat ukur dapat 

dikatakan reliabel apabila memiliki nilai alpha minimal 0.6 (Azwar, 2013b). 

Untuk reliabilitas skala regulasi diri dalam penelitian Alfiana (2013) adalah 

0.825 dan validitas dari rentang angka 0.324-0.714. Peneliti melakukan uji 

reliabilitas terhadap skala regulasi diri dengan Alpha Cronbrach dengan bantuan 
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SPSS. Analisis faktor dengan bantuan SPSS dipakai di penelitian ini untuk menguji 

validitas konstruk guna untuk mengetahui nilai koefisien dengan teknik konsistensi 

internal.  

Kemudian peneliti menghitung nilai reliabilitas skala regulasi diri setelah 

melakukan penelitian. Peneliti menghitung nilai reliabilitas dengan melihat 

sinkronisasi antara nilai alpha cronbach dengan nilai CICT (Corelated Item-Total 

Corelation). Pertama, peneliti melihat dari perhitungan reliabilitas pada alpha 

cronbach jika telah mencapai ≥0.7, maka dinyatakan reliabel. Ketika didapatkan 

alpha cronbach kurang dari 0.7 maka peneliti melihat pada bagian CICT, koefisien 

aitem yang masih ≤0.3 lalu menghitung ulang reliabilitas dengan menggugurkan 

aitem, jika digugurkan akan di peroleh nilai alpha cronbach yang tinggi. Begitu 

seterusnya hingga didapatkan nilai alpha cronbach yang  memenuhi syarat.  

Tabel 3.4  
Uji Reliabilitas  

 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.911 45 

 

Berdasarkan Tabel 3.4 menunjukkan reliabiltas skala regulasi diri senilai 

0.911. Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai alpha minimal 0.6 

(Azwar, 2013b). Sehingga dapat disimpulkan skala regulasi diri dalam penelitian 

ini reliabel. Sedangkan korelasi antar aitem berada pada rentang 0.247-0.566 

dengan sisa aitem 45 butir. Alasan peneliti tidak menghapus CITC ≤0.3 karena 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil alpha chronbach 
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(Natalya, 2016). Sehingga seluruh aitem pada skala regulasi diri dapat dikatakan 

valid. 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Pengertian populasi menurut Sangajdi dan Sopiah (2010) adalah wilayah 

generalisasi yang dimana di dalamnya terdapat individu yang memiliki 

karakteristik yang sama. Wilayah tersebut merupakan area yang dimana individu 

memiliki karakteristik yang sama (Sangajdi dan Sopiah, 2010). Sedangkan 

perwakilan dari keseluruhan yang digunakan dalam penelitian disebut sampel 

(Arikunto, 2006). Mahasiswa perantau dari luar pulau Jawa angkatan 2017 di 

Universitas X merupakan populasi dalam penelitian ini.  

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa perantau dari luar pulau 

Jawa yang sedang aktif berkuliah di Universitas Ciputra, mahasiswa semester dua. 

Peneliti beranggapan bahwa mereka saat ini jauh dari keluarga mereka, dimana 

menuntut mereka harus bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri dan tentunya 

membuat mereka harus berani mengambil resiko terhadap apa yang mereka 

kerjakan. Status mereka sebagai mahasiswa perantau, tentunya mereka akan 

mengalami masalah seperti perbedaan budaya di lingkungan barunya seperti dalam 

hal perbedaan bahasa (Littlejohn, 2004).   

Menurut data observasi yang dilakukan peneliti pada Universitas X di 

Surabaya menunjukkan jumlah mahasiswa perantau dari luar pulau Jawa sebanyak 

170 mahasiswa. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti 



46 
 

 
 

menggunakan salah satu metode dalam menentukan sampel yaitu menggunakan 

rumus Slovin sebagi acuan pengambilan jumlah sampel (Sevilla, Consuelo G. et 

all, 2007). 

Rumus Slovin:  

n= 
N  

1+N e2 

 
Keterangan:    

 n: Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

e: Batas Toleransi Kesalahan (5% / 0.05) 

n = 170 /1 + (170 X 0.05 X 0.05) 

n = 170 / 1 + (170 X 0.0025) 

n = 170 / 0.425   

n = 119 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin maka didapatkan 

sampel sebanyak 119 orang. Namun total responden dalam penelitian ini melebihi 

dari yang seharusnya yaitu sebanyak 140 responden.  

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability 

sampling dengan teknik Snowball Sampling. Snowball Sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit sampai 

jumlahnya samakin banyak (Sugiyono, 2008). Alasan peneliti menggunakan teknik 
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snowball sampling adalah akses untuk bertemu dengan subjek lebih mudah dan 

cepat. Pengambilan sampel didasari aksesibilitas serta kesediaan partisipan 

penelitian (Cone & Foster, 2010). 

3.5 Analisis Data  

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai p>0.05 

(Riduwan, 2012). Uji normalitas bertujuan untuk melihat distribusi data dalam 

sebuah penelitian. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya data yang dianalisis, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa 

hipotesis penelitian (Sugiyono, 2013). 

3.5.2 Uji Hipotesis  

Data dalam penelitian ini tidak terdistribusi dengan normal sehingga 

penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman Rank karena menurut Azwar 

(2006), apabila data tidak normal akan menggunkkan uji Spearman Rank. Tujuan 

dilakukan analisis data dengan uji Spearman Rank adalah melihat keterkaitan 

regulasi diri dan prestasi belajar pada mahasiswa perantau angkatan 2017.  


