
31 

 

BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian  

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menetapkan 

metode yang akan digunakan, karena dengan metode yang digunakan akan 

menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan penelitian yang telah 

ditentukan. 

Menurut Sugiyono (2017: 2) mengemukakan bahwa metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.  

Dari pendapat di atas, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data dari 

penelitiannya berbentuk angka-angka dan di analisis menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mencapai teori, membangun fakta, 

menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir, 

dan meramalkan hasil dari penelitian.  

Metode survei adalah suatu cara penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distributif, dan hubungan-hubungan antar variabel. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2013: 17) “Variabel adalah objek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian”.  

1) Variabel Independen 

Menurut Creswell (2015: 239) mengemukakan bahwa variabel 

independen adalah atribut atau ciri khas yang berefek pada atau memengaruhi 

hasil atau variabel dependen. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel 

independen adalah: 
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a. Self-Regulated Learning (X1) 

Pendapat dari Lestari dan Yudhanegara (2018: 94) mengemukakan 

bahwa self-regulated learning atau kemandirian belajar adalah 

kemampuan memonitor, meregulasi, mengontrol aspek kognisi, 

memotivasi dan perilaku diri sendiri dalam belajar. 

b. Tingkat Penyesuaian Diri (X2) 

Menurut Chaplin dalam Susanto (2018: 79) penyesuaian diri merupakan: 

1) variasi dalam kegiatan organisme untuk mengatasi suatu hambatan dan 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan; dan 2) menegakkan hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan fisik dan sosial.  

2) Variabel Dependen 

Menurut Creswell (2015: 238) mengemukakan bahwa variabel 

dependen adalah suatu atribut atau ciri khusus yang dependen/bergantung 

pada atau dipengaruhi oleh variabel independent. Dalam penelitian ini 

yang termasuk variabel dependen adalah prestasi belajar (Y) 

Darmadi (2017: 300) menyebutkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka variabel tersebut bisa 

dioperasionalisasikan. Dimana menurut Sugiyono (2013: 58) 

“Operasionalisasi variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam 

penelitian ini operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 3.1. 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel Prestasi Belajar 

Variabel 
Konsep 

Teoritis 

Konsep 

Empiris 

Konsep 

Analitis 
Indikator 

Skala 

Prestasi 

Belajar 

Prestasi 

belajar adalah 

Mengukur 

tingkat 

Jumlah skor 

dengan 

1) Keterampilan 

intelektual 
Ordinal 
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(Y) hasil 

pengukuran 

dari penilaian 

usaha belajar 

yang 

dinyatakan 

dalam bentuk 

simbol, huruf 

maupun 

kalimat yang 

mencerminkan 

hasil yang 

sudah dicapai 

oleh setiap 

anak pada 

periode 

tertentu. 

(Darmadi, 

2017: 300) 

prestasi 

belajar 

siswa, data 

diperoleh 

dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

siswa kelas 

X MA 

Negeri 2 

Kota 

Tasikmalaya 

menggunakan 

kuesioner 

disusun 

menggunakan 

skala likert 

untuk 

mengukur 

variabel 

prestasi 

belajar 

2) Keterampilan 

motorik 

3) Informasi verbal 

4) Strategi kognitif 

5) Sikap  

(Gagne dalam 

Sudjana, 2009: 22) 

Self-

Regulated 

Learning 

(X1) 

Self-regulated 

learning atau 

kemandirian 

belajar adalah 

kemampuan 

memonitor, 

meregulasi, 

mengontrol 

aspek kognisi, 

memotivasi 

dan perilaku 

diri sendiri 

dalam belajar. 

(Lestari dan 

Yudhanegara, 

2018: 94) 

Mengukur 

tingkat self-

regulated 

learning 

siswa, data 

diperoleh 

dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

siswa kelas 

X MA 

Negeri 2 

Kota 

Tasikmalaya 

Jumlah skor 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

disusun 

menggunakan 

skala likert 

untuk 

mengukur 

variabel self-

regulated 

learning 

1) Inisiatif belajar 

2) Memiliki 

kemampuan 

menentukan nasib 

sendiri 

3) Mendiagnosis 

kebutuhan belajar 

4) Kreatif dan 

insentif dalam 

memanfaatkan 

sumber belajar 

dan memilih 

strategi belajar 

5) Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

belajar 

6) Mampu menahan 

diri 

7) Membuat 

keputusan-

keputusan sendiri 

8) Mampu 

mengatasi 

masalah  

(Lestari dan 

Yudhanegara, 

Ordinal 



34 
 

 
 

2018: 94) 

Tingkat 

Penyesuaian 

Diri 

(X2) 

Penyesuaian 

diri 

merupakan:  

1) variasi 

dalam 

kegiatan 

organisme 

untuk 

mengatasi 

suatu 

hambatan dan 

memuaskan 

kebutuhan-

kebutuhan; 

dan  

2)menegakkan 

hubungan 

yang harmonis 

dengan 

lingkungan 

fisik dan 

sosial. 

(Chaplin 

dalam 

Susanto, 2018: 

79) 

Mengukur 

tingkat 

penyesuaian 

diri siswa, 

data 

diperoleh 

dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

siswa kelas 

X MA 

Negeri 2 

Kota 

Tasikmalaya 

Jumlah skor 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

disusun 

menggunakan 

skala likert 

untuk 

mengukur 

variabel 

penyesuaian 

diri 

1) Tidak 

menunjukkan 

adanya 

ketegangan 

emosional. 

2) Tidak 

menunjukkan 

adanya 

mekanisme 

psikologis. 

3) Tidak 

menunjukkan 

adanya frustrasi 

pribadi. 

4) Memiliki 

pertimbangan 

rasional dan 

pengarahan diri. 

5) Mampu dalam 

belajar. 

6) Menghargai 

pengalamannya. 

7) Bersifat realistis 

dan objektif. 

(Moh. Surya 

dalam Susanto, 

2015: 128) 

Ordinal 

 

3.3. Desain Penelitian 

Desain penelitian juga disebut sebagai rencana penelitian. Pada dasarnya, 

desain penelitian disiapkan sebagai suatu strategi dalam memperoleh data yang 

nantinya digunakan untuk menguji hipotesis. 

Menurut Arikunto (2010: 90) “Desain (design) penelitian adalah rencana atau 

rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan, yang akan 

dilaksanakan”. 

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian 

menggunakan desain penelitian eksplanatori yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Menurut Sugiyono (2017: 

37) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang mana 
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terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel 

dependen (dipengaruhi). Alasan utama dalam pemilihan jenis penelitian 

eksplanatori ini untuk menguji hipotesis yang diajukan agar mampu menjelaskan 

pengaruh variabel bebas (self-regulated learning dan tingkat penyesuaian diri) 

terhadap variabel terikat (prestasi belajar) baik secara parsial maupun secara 

simultan yang terkandung dalam hipotesis tersebut. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1.  Populasi 

Menurut Sugiyono (2017: 80) mengemukakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Creswell (2015: 765) mengemukakan bahwa populasi adalah kelompok 

individu yang memiliki ciri khusus yang membedakan mereka dengan kelompok 

lain. 

Dari pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa populasi yaitu 

keseluruhan obyek/subyek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dalam 

penelitian. Sehingga, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MA 

Negeri 2 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2019/2020. 

Peneliti telah mempertimbangkan dalam pemilihan subyek penelitian di 

atas karena sesuai dengan data yang diperoleh dari guru mata pelajaran ekonomi 

sehingga dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas X masih tergolong 

rendah. Adapun jumlah siswa kelas X yang dijadikan populasi dapat dilihat pada 

Tabel 3.2. berikut ini: 

Tabel 3.2. 

Rincian Populasi dalam Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 X IIS 1 32 

2 X IIS 2 31 

3 X IIS 3 33 

4 X IIS 4 32 
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5 X MIA 1 28 

6 X MIA 2 28 

7 X MIA 3 30 

Jumlah 214 

Sumber: Tata Usaha MA Negeri 2 Kota Tasikmalaya  

3.4.2. Sampel 

Menurut Creswell (2015: 765) mengemukakan bahwa sampel adalah 

kelompok partisipan dalam penelitian yang diseleksi dari populasi target dari 

mana peneliti menggeneralisasikannya ke populasi target secara keseluruhan. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability 

sampling. Probability sampling menurut Sugiyono (2017: 82) adalah Teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.  

Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan 

menggunakan proportionate random sampling. Proportionate random sampling 

adalah Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yang dilakukan pada 

anggota dari populasi yang tidak homogen. Besarnya sampel dalam penelitian ini 

dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 

ditetapkan sebesar 5% atau 0,05 dan ketepatan sampel 95% atau 0,95 yaitu berikut 

ini: 

 

 

Keterangan: 

  = Ukuran sampel 

  = Populasi 

  = Presentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih diinginkan. 

(Sujarweni, Wiratna 2018: 66 ) 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 214 orang dengan tingkat kesalahan 

ditetapkan atau tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka besarnya sampel pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

𝑛 = 
𝑁

1 + (𝑁 𝑥 𝑒2)
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1 + (     2)
 

      
 1 

1 + ( 1        2)
 

      
 1 

1 + ( 1          )
 

      
 1 

1 +      
 

      
 1 

1    
 

               dibulatkan menjadi 139 

Maka, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 139 

orang. Dalam menentukan besarnya sampel pada setiap kelas perlu dilakukan 

dengan menggunakan alokasi proporsional sehingga sampel yang diambil lebih 

profesional dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

ni  = besar sampel pada sub populasi ke i ; 

Ni = jumlah anggota pada sub populasi ke i ; 

N = jumlah populasi 

n = jumlah sampel/informan 

(Kadji, Yulianto 2016: 147) 

Adapun rincian jumlah sampel siswa kelas X MA Negeri 2 Kota 

Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 

Rincian Jumlah Sampel Kelas X MAN 2 Tasikmalaya 

No. Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel 

1 X IIS 1 32 
  

 1 
  x 139 = 21 

2 X IIS 2 31 
 1

 1 
  x 139 = 20 

3 X IIS 3 33 
  

 1 
  x 139 = 22 

4 X IIS 4 32 
  

 1 
  x 139 = 21 

𝑛𝑖 = 
𝑁𝑖

𝑁
 𝑥 𝑛 
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5 X MIA 1 28 
  

 1 
  x 139 = 18 

6 X MIA 2 28 
  

 1 
  x 139 = 18 

7 X MIA 3 30 
  

 1 
  x 139 = 19 

Jumlah 214 139 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Kuesioner 

Menurut Creswell (2015: 766) kuesioner adalah suatu formulir yang 

digunakan dalam rancangan survei yang diisi oleh partisipan dalam penelitian dan 

memberikan informasi personal atau demografis dasar. 

Angket yang digunakan peneliti merupakan angket tertutup yang terdiri dari 

pertanyaan atau pernyataan dari sejumlah jawaban tertentu sebagai suatu pilihan. 

Metode kuesioner dilakukan untuk memperoleh data mengenai self-regulated 

learning, tingkat penyesuaian diri dan prestasi belajar dari responden. 

 

3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2017: 102). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Pada skala likert, 

responden memilih alternatif jawaban pertanyaan sesuai dengan kondisi yang 

dialami. Terdapat lima alternatif jawaban yang dapat dipilih responden yaitu 

Selalu (SL), Sering (S), Kadang-Kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah 

(TP). Setiap instrumen dalam perhitungannya memiliki tingkatan dari sangat 

positif sampai sangat negatif. 
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Tabel 3.4. 

Skor Alternatif Jawaban Instrumen 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju / Selalu 5 Sangat Tidak Setuju / Tidak Pernah 1 

Setuju / Sering 4 
Tidak Setuju / Hampir Tidak 

Pernah 
2 

Ragu / Kadang-Kadang 3 Ragu / Kadang-Kadang 3 

Tidak Setuju / Hampir 

Tidak Pernah 
2 Setuju / Sering 4 

Sangat Tidak Setuju / Tidak 

Pernah 
1 Sangat Setuju / Selalu 5 

Sumber: Sugiyono (2017:93) 

 

3.6.1. Kisi-Kisi Instrumen 

Berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, maka kisi-kisi 

kuesioner penelitian sebelum uji coba instrumen dapat dilihat pada Tabel 3.5 

berikut ini: 

Tabel 3.5. 

Kisi-Kisi Kuesioner 

Sebelum Uji Coba Instrumen 

Variabel Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
Positif Negatif 

Prestasi 

Belajar (Y) 

1) Keterampilan intelektual 1, 2, 3 4 4 

2) Keterampilan motorik 5, 6 7, 8, 9 5 

3) Informasi verbal 
10, 11, 

12 
13, 14, 15 6 

4) Strategi kognitif 
16, 17, 

18, 19 
20, 21 6 

5) Sikap  22, 23 24 25, 26, 27 6 

Jumlah Butir Item Variabel Dependen (Y) 27 

Self-

Regulated 

Learning 

(X1) 

1) Inisiatif belajar 1, 2, 3 4, 5 5 

2) Memiliki kemampuan 

menentukan nasib sendiri 
6, 7, 8 9 4 

3) Mendiagnosis kebutuhan 

belajar 

10, 11, 

12 
13, 14 5 

4) Kreatif dan insentif dalam 

memanfaatkan sumber 

belajar dan memilih 

strategi belajar 

15, 16 17, 18 4 

5) Memonitor, mengatur, dan 19, 20, 22, 23 5 
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mengontrol belajar  21 

 6) Mampu menahan diri 
24, 25, 

26 
27, 28 5 

 
7) Membuat keputusan-

keputusan sendiri 

29, 30, 

31 
32 4 

 8) Mampu mengatasi masalah 
33, 34, 

35 
36 4 

Jumlah Butir Item Variabel Independen (X1) 36 

Tingkat 

Penyesuaian 

Diri  

(X2) 

1) Tidak menunjukkan 

adanya ketegangan 

emosional. 

1, 2 3, 4 4 

2) Tidak menunjukkan 

adanya mekanisme 

psikologis. 

5 6 2 

3) Tidak menunjukkan 

adanya frustrasi pribadi. 
7, 8 9, 10 4 

4) Memiliki pertimbangan 

rasional dan pengarahan 

diri. 

11, 12 13, 14 4 

5) Mampu dalam belajar. 15, 16 17, 18 4 

6) Menghargai 

pengalamannya. 
19, 20 21, 22 4 

7) Bersifat realistis dan 

objektif. 
23, 24 25, 26 4 

Jumlah Butir Item Variabel Independen (X2) 26 

 

3.6.2. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji Coba Instrumen akan dilakukan dikelas XI MA Negeri 2 Kota 

Tasikmalaya. Tujuan uji coba instrumen ini adalah untuk mengetahui apakah 

instrumen yang telah disusun tersebut memiliki validitas dan reliabilitas yang 

baik. 

3.6.2.1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2017: 267) validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Sedangkan menurut pendapat Arikunto (2010: 211) bahwa validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sehingga suatu instrumen dapat dinyatakan valid 

apabila dapat mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Koefisien validitas butir soal dapat dicari 
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dengan menggunakan rumus hubungan product moment. Menurut Arikunto 

(2010: 213) adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

    : Koefisien relasi antara variabel X dan Y 

∑   : Jumlah skor variabel X1 

∑   : Jumlah skor variabel X2 

∑   : Jumlah skor total Y 

∑    : Jumlah skor X dan Y 

   : Jumlah responden (objek) 

∑     : Jumlah kuadran skor distribusi X 

∑    : Jumlah kuadran skor distribusi Y  

Hasil penelitian     dikonsentrasikan dengan rtabel dengan taraf 5% atau 

taraf kepercayaan 95%. Jika index korelasi atau     > rtabel maka butir instrumen 

tersebut valid. Keputusan pengujian validitas responden menggunakan cara 

signifikan berikut ini: 

a. Nilai rhitung dibandingkan dengan harga rtabel dengan dk = n – 2 dan taraf 

signifikan α = 0,05. 

b. Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dinyatakan valid jika rhitung 

lebih besar atau sama dengan rtabel (rhitung  ≥ rtabel). 

c. Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dinyatakan tidak valid jika 

rhitung  lebih kecil atau sama dengan  rtabel (rhitung  ≤ rtabel). 

Adapun dalam menguji validitas analisis data pada penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS Statistics 23. Setelah dilakukan uji coba instrumen 

(angket) sehingga dapat diketahui terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid, 

berikut hasil uji validitas instrumen dengan menggunakan rhitung dengan rtabel. 

Apabila rhitung > 0,2542 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, dan apabila 

rhitung < 0,2542 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut 

merupakan tabel rangkuman hasil uji validitas instrumen. 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑁  𝛴𝑋𝑌−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

 *𝑁 𝛴𝑋2 −(𝛴𝑋)2+ *𝑁 𝛴𝑌2−(𝛴𝑌)2+
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Tabel 3.6. 

Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen  

Variabel 

Jumlah 

Butir Item 

Semula 

No Item 

Tidak Valid 

Jumlah Butir 

Tidak Valid 

Jumlah 

Butir 

Valid 

Self-Regulated 

Learning (X1) 
36 

5, 12, 16, 17, 

22, 25, 28 
7 29 

Tingkat Penyesuaian 

Diri (X2) 
26 1, 4 , 23, 24 4 22 

Prestasi Belajar (Y) 27 16 1 26 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2020 (Lampiran 2) 

Sebelum instrumen diberikan pada objek penelitian, maka terlebih dahulu 

instrumen akan dilakukan uji coba instrumen. Tujuan dari pengujian instrumen 

adalah untuk memastikan bahwa data yang didapat adalah data yang valid dan 

reliabel.  

3.6.2.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto,  2010: 221). Oleh karena itu pengertian 

reliabilitas tes berhubungan dengan ketetapan hasil tes atau untuk mengetahui 

derajat keajegan suatu alat ukur.  

Instrumen dapat dikatakan reliabel ketika dipakai untuk mengukur suatu 

gejala yang berbeda maka akan menunjukkan hasil yang sama. Uji reliabilitas 

instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

 11  : Koefisien reliabilitas 

   : Banyaknya butir soal 

∑   
  : Jumlah varian butir 

  
  : Varians total 

(Arikunto. 2013: 122). 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛−1
    

𝛴 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2   
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Kriteria reliabilitas butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.7. sebagai berikut: 

Tabel 3.7. 

Kriteria Intervensi Nilai Uji Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas (r11) Kriteria 

0,80 < r11 < 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 < 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 < 0,60 Cukup 

0,20 < r11 < 0,40 Rendah 

0,00 < r11 < 0,20 Sangat rendah 
Sumber: Arikunto (2013: 89) 

Adapun kriteria uji reliabilitas adalah, Reabilitas suatu konstruks variabel 

dikatakan baik apabila mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 untuk 

mengolah data tersebut digunakan program SPSS Statistics 23. Langkah-langkah 

kotak kerja dalam melihat hasil uji reliabilitas maka perlu melihat tabel Reliability 

Coeficients. Sehingga dalam tabel tersebut akan terlihat nilai Cronbach’s Alpha  

atau Reliability Coeficients atau nilai tertulis Alpa. Hasil uji reliabilitas instrumen 

variabel prestasi belajar (Y) dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Prestasi Belajar 

Cronbach's Alpha N of Items Penafsiran 

0,867 27 Derajat Reliabilitas Sangat Tinggi 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 3.8. hasil uji reliabilitas pada variabel prestasi  belajar 

(Y) hasil perhitungan Cronbach’s Alpha sebesar 0,867 lebih besar dari 0,60 maka 

dapat dikatakan reliabel karena Cronbach’s Alpha > 0,60 artinya alat ukur 

tersebut mampu digunakan atau dipakai sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya 

hasil uji reliabilitas instrumen variabel self-regulated learning (X1) dapat dilihat 

pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Self-Regulated Learning 

Cronbach's Alpha N of Items Penafsiran 

0,871 36 Derajat Reliabilitas Sangat Tinggi 

Sumber : Lampiran 2 
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Berdasarkan Tabel 3.9. hasil uji reliabilitas pada variabel self-regulated 

learning (X1) hasil perhitungan Cronbach’s Alpha sebesar 0,871 lebih besar dari 

0,60 maka dapat dikatakan reliabel karena Cronbach’s Alpha > 0,60 artinya alat 

ukur tersebut mampu digunakan atau dipakai sebagai instrumen penelitian. 

Selanjutnya hasil uji reliabilitas instrumen variabel tingkat penyesuaian diri (X2) 

dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10. 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Penyesuaian Diri 

Cronbach's Alpha N of Items Penafsiran 

0,811 26 Derajat Reliabilitas Sangat Tinggi 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 3.10. hasil uji reliabilitas pada variabel tingkat 

penyesuaian diri (X2) hasil perhitungan Cronbach’s Alpha sebesar 0,811 lebih 

besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel karena Cronbach’s Alpha > 0,60 

artinya alat ukur tersebut mampu digunakan atau dipakai sebagai instrumen 

penelitian. 

 

3.7.  Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah 

hipotesis yang telah dirumuskan mampu mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Berikut ini langkah-langkah dalam proses pengolahan 

data yang akan dilakukan adalah: 

1. Editing 

Langkah pertama yang dilakukan adalah editing yang bertujuan untuk 

memeriksa kuesioner atau angket yang telah dikumpulkan kembali dari 

responden, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam 

kuesioner. 

2. Koding 

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti pada saat 

melakukan analisis. Pemberian kode terhadap jawaban, artinya menyimpan 

angka pada setiap jawaban. Dari hasil pertanyaan yang bersifat tertutup 
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sehingga akan memberikan alternatif jawaban yang bersifat ordinal artinya 

terdapat gradasi, urutan dan jenjang. Pemberian kode untuk jawaban 

pernyataan tertutup dapat dilihat pada Tabel 3.11 Berikut ini:  

Tabel 3.11. 

Pemberian Kode untuk Jawaban Pernyataan Tertutup 

 

Alternatif Jawaban 
Skor Pernyataan 

Positif (+) Negatif (-) 

Sangat Setuju / Selalu 5 1 

Setuju / Sering 4 2 

Ragu-Ragu / Kadang-Kadang 3 3 

Tidak Setuju / Hampir Tidak Pernah 2 4 

Sangat Tidak Setuju / Tidak Pernah 1 5 

Sumber: Sugiyono (2017: 93) 

3. Tabulasi 

Tabulasi adalah memasukkan data berupa angka-angka ke dalam tabel sesuai 

dengan kebutuhan, selanjutnya mengukur angka-angka sehingga mampu 

dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Dalam hal ini menggunakan 

tabel frekuensi, sehingga dapat diketahui jumlah dari responden yang 

menjawab pertanyaan tersebut. 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan serangkaian proses dalam rangka mengelompokkan, 

membuat suatu urutan, dan meringkas data sehingga mudah untuk dibaca dan 

diberikan arti dari data tersebut. Data yang telah didapat dari responden 

diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi data dari tiap-tiap variabel. 

Deskripsi data ini meliputi: 

a. Mean (M), Median (Me), Modus (Mo), dan Standar Deviasi (SD) 

Mean merupakan nilai rata-rata dari data yang didapatkan dari 

penjumlahan data seluruh individu dalam kelompok kemudian dibagi 

dengan jumlah individu yang ada. Median merupakan nilai tengah dari 

data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai dengan 

terbesar. Modus yaitu nilai yang sering muncul dalam data. Sedangkan 
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Standar Deviasi dapat dihitung menggunakan bantuan program analisis 

statistik.  

b. Tabel Distribusi Frekuensi 

Langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi sebagai 

berikut: 

 Menentukan Jumlah Interval Kelas 

Jumlah interval kelas dihitung menggunakan rumus Sturges Rules: 

 

Keterangan: 

k : Jumlah Kelas Interval 

n : Jumlah Individu 

 Menentukan Rentang Kelas (Range) 

Rentang kelas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

 Menentukan Panjang Kelas 

Panjang kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

c. Histogram 

Histogram merupakan grafik batang yang digunakan untuk menyajikan 

data yang berdasarkan distribusi frekuensi. 

d. Tabel Distribusi Kategorisasi Variabel 

Pengkategorian skor dari masing-masing variabel yang dibagi ke dalam 3 

kategori berdasarkan Mean Ideal (Mi), dan Standar Deviasi (SDi). Dalam 

pembagian kategorinya adalah sebagai berikut: 

Mean Ideal (Mi)  =  
 

 
 (nilai maksimal + nilai minimal) 

Standar Deviasi (SDi) = 
 

 
 (nilai maksimal – nilai minimal) 

Kategori indikator variabel: 

Tinggi  = > (Mi + SDi) 

Sedang = (Mi - SDi) s/d (Mi + SDi) 

k = 1 + 3,3 log n 

Rentang Kelas = (skor maksimum – skor minimum) 

Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
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Rendah = < (Mi - SDi) 

(Sumber: Hadi 2007:953) 

3.8.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.8.1. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik yaitu yang mempunyai distribusi normal, adapun 

dalam pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

KS : Harga Kolmogorov-Smirnov 

n1 : Jumlah sampel yang diperoleh 

n2 : Jumlah sampel yang diharapkan 

(Sugiyono, 2012: 389) 

Jika angka signifikansi Kolmogorov-Smirnov sig > 0,05 maka dapat 

menunjukkan data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji 

normalitas untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

versi 23. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui atau membuktikan apakah dari 

masing-masing variabel bebas memiliki hubungan linear atau tidak dengan 

variabel terikat. Kriteria dari yang diinginkan dalam menyatakan kelinearannya 

adalah menggunakan nilai F yang mampu dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Freg : Harga bilangan F untuk regresi 

KS = 1,36  
𝑛1+𝑛2

𝑛1+ 𝑛2
 

Freg = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
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      : Rerata kuadrat garis regresi 

      : Rerata kuadrat garis residu 

Menurut Priyanto (2014: 79) “Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan 

yang linear bila signifikasi kurang dari 0,05”. Uji linearitas untuk analisis data 

pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 23. 

3. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi yang memiliki hubungan linier atau 

korelasi yang tinggi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi linier 

berganda. Multikolinearitas biasanya terjadi apabila sebagian besar dari variabel 

yang digunakan saling terikat dalam satu model regresi. Model korelasi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen maka dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu VIF (Variance Inflanation Factor) dan Tolerance Value.  

Dengan menggunakan rumus: 

 

Menurut Ghozali 2011: 105-106) mengemukakan bahwa untuk menguji 

multikolinearitas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel 

independen, jika nilai VIF<10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas untuk analisis data pada penelitian ini 

menggunakan SPSS versi 23. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan. Dapat dikatakan model regresi yang baik apabila varian dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas 

dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji 

Glejser yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap 

independen lainnya dengan persamaan regresi berikut ini: 

 

 

VIF = 
1

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 

\Ui\ = α + βXi + vi 
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Karakteristiknya yaitu ketika β signifikan maka mengidentifikasikan terdapat 

heteroskedastisitas dalam model (Ghozali, 2014: 52). Dalam mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas yaitu jika signifikansi (sig) > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika signifikansi (sig) < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas untuk analisis data pada penelitian ini 

menggunakan SPSS versi 23. 

3.8.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis parsial, dan 

hipotesis simultan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing hipotesis yaitu: 

1. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial. Menurut Sugiyono (2012: 230) pengujian hipotesis parsial 

menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan 

t: Nilai thitung yang dicari 

r: Koefisien korelasi 

n: Banyaknya sampel 

Cara untuk mencari ttabel menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Uji parsial (uji t) untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 

23. thitung selanjutnya dibandingkan dengan ttabel sesuai dengan α yang telah 

ditentukan. Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan uji t adalah apabila 

hipotesis diterima ketika thitung > ttabel dan signifikansinya < 0,05. 

2. Uji F (Simultan) 

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. Dalam mencari Fhitung menurut Suliyanto 

(2011) digunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑡

 
r 

 

ttabel = n – k – 1  

F = 
𝑅2/ 𝑘−1⬚

(1−𝑅2) (𝑛−1)
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Uji F (simultan) untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 

23. Untuk pengujian ini hasil Fhitung selanjutnya akan dibandingkan dengan Ftabel 

sesuai dengan α yang telah ditetapkan. Adapun kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji simultan adalah hipotesis diterima jika Fhitung  > Ftabel  dan nilai 

signifikansinya < 0,05. 

3.8.3. Analisis Data 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan sebab akibat antara kedua variabel atau seberapa besar pengaruh self-

regulated learning dan tingkat penyesuaian diri terhadap prestasi belajar. Menurut 

Sugiyono (2012: 275) rumus yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan: 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan dalam hal ini Prestasi    

Belajar 

A :  Bilangan konstanta 

b1 b2: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel Independent 

X1 :  Variabel independen, yaitu Self-Regulated Learning 

X2 :  Variabel independen, yaitu Penyesuaian Diri 

Uji Regresi Linear Berganda untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan 

SPSS versi 23. 

2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Apabila 

(R
2
) yang dihasilkan mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat 

model tersebut dalam menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sebaliknya apabila (R
2
) semakin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji koefisien determinasi 

menurut Riduwan (2012: 76) menggunakan rumus sebagai berikut: 

KD = r
2
 x 100% 

Y = a+ b1X1 + b2X2 



51 
 

 
 

 

Keterangan: 

KD : Koefisien Determinasi yang dicari 

r
2 

: Koefisien korelasi 

Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan cara menghitung sumbangan 

efektif (SE). Sumbangan efektif adalah ukuran sumbangan suatu variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi. Penjumlahan dari 

sumbangan efektif untuk semua variabel independen adalah sama dengan jumlah 

nilai yang ada pada koefisien determinasi atau R
2
. Syarat untuk dapat menghitung 

SE adalah dengan memiliki hasil analisis korelasi dan regresi dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

  ( )  : sumbangan efektif variabel x 

        : koefisien regresi beta variabel x 

    : koefisien korelasi variabel x terhadap variabel y 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) untuk analisis data pada penelitian ini 

menggunakan SPSS versi 23.  

 

3.9. Langkah-Langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini Peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian yang 

meliputi beberapa langkah-langkah/tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap pengolahan data, dan tahap pelaporan.  

1. Tahap Persiapan 

a. Mengidentifikasi permasalahan dengan melakukan observasi awal ke MA 

Negeri 2 Kota Tasikmalaya 

b. Menetapkan pokok bahasan yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti 

𝑆𝐸(𝑥)%  𝐵𝑒𝑡𝑎𝑥  × 𝑟𝑥𝑦 ×  00% 
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c. Mempersiapkan instrumen penelitian kemudian diuji cobakan 

d. Mengolah hasil uji instrumen penelitian 

e. Instrumen yang valid disusun kembali 

f. Memperbanyak instrumen 

g. Meminta ijin penelitian ke MA Negeri 2 Kota Tasikmalaya 

h. Pemilihan sampel penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan suatu proses dalam pengambilan data yang dilakukan 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kelas X MA Negeri 2 Kota 

Tasikmalaya. 

3. Tahap Pelaporan 

     a. Mengolah data kuesioner yang telah dibagikan 

b. Menyusun laporan akhir penelitian. 

Bagan alur dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap Pelaporan 

Melakukan Studi 

Penelitian 

Menyusun Instrumen 

Penelitian 

Mengolah dan 

Menganalisis Data 

Penelitian 

Menyebarkan 

Kuesioner 

Penyusunan 
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Masalah 
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Hasil Penelitian 
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Gambar 3.1. 

Tahap Prosedur Penelitian 

 

3.10. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.10.1.  Waktu  Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan 

Juni 2020.  

3.10.2.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kota Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Al Misbah, Jl. 

Bantar, Argasari, Kec. Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat 46122. 

Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam daftar pelaksanaan penelitian 

seperti pada Tabel 3.12. di bawah ini: 
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Tabel 3.12. 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

No. Jadwal Kegiatan 

Bulan/Tahun 2020 

Januari 
Februar

i 
Maret April Mei Juni Juli Agustus 

Septembe

r 

1. Tahap Persiapan                                                                         

  a. Melakukan observasi                                                                         

  
b. Menyusun proposal 

penelitian 
                                                                        

  
c. Menyusun instrumen 

penelitian 
                                                                        

2. Tahap Pelaksanaan                                                                         

  
a. Menyebarkan dan 

mengumpulkan angket 
                                                                        

  b. Mengolah data                                                                         

  c. Analisis data                                                                         

3. Tahap Pelaporan                                                                         

  
a. Menyusun laporan hasil 

penelitian 
                                                                        

  
b. Memfungsikan hasil 

penelitian 
                                                                        



 

 

 


