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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono

(2009:12-13) metode penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena

metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai

metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena

berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode

ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu

konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut

metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis

menggunakan statistik.

Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan.

3.2. Identifikasi Variabel

Sugiyono (2009:59) merumuskan bahwa “variabel penelitian adalah suatu

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai
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variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulannya”.

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen: variabel ini sering disebut variabel stimulus, predictor,

antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Adapun variabel independen yang digunakan terdiri dari:

X1 : Self Regulated Learning

X2 : Motivasi intrinsik

2. Variabel dependen: variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria,

konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel tergantung (dependent variabel) yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu:

Y : Prestasi akademik

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan, memahami dan menganalisa permasalahan yang ada

agar tidak terjadi salah interpretasi maupun perbedaan pandangan dalam

mendefinisikan variabel penelitian, maka pada bagian ini akan dirumuskan

definisi operasional variabel. Cooper dan Schindler (2006:44) mengatakan bahwa
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“definisi operasional variabel adalah definisi yang dinyatakan dalam istilah-istilah

dengan kriteria spesifik untuk pengujian maupun pengukuran”.

3.3.1. Self Regulated Learning sebagai variabel bebas (X1)

Self regulated learning (Santrock, 2010) adalah memunculkan dan

memonitor sendiri pikiran, perasaan dan perilaku untuk mencapai suatu

tujuan.mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di Departemen Manajemen Alih

Jenis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Adapun indikator yang

digunakan dalam menggambarkan karakteristik self regulated learning

(Zimmerman,1990) sebagai berikut:

1. Aspek person

a. Strategi pengorganisasian dalam mentransformasi informasi, yaitu

usaha individu untuk membuat materi yang dipelajari agar mudah

dipahami.

b. Strategi mengingat informasi, yaitu usaha individu untuk mengingat

materi yang dipelajari.

c. Menentukan tujuan belajar yang akan dicapai dalam perencanaan

belajar, yaitu bagaimana individu merencanakan program belajarnya

yang disesuaikan dengan tujuan belajar.

2. Aspek Perilaku

a. Evaluasi diri, yaitu usaha individu untuk mengevaluasi perkembangan

hasil belajar yang diperoleh.
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b. Konsekuensi, yaitu usaha individu untuk menentukan konsekuensi apa

yang akan didapat apabila ia berhasil atau gagal dalam mencapai

tujuan belajar yang telah ditentukan.

c. Pencatatan, yaitu usaha individu untuk mencatat hal penting dari suatu

materi ataupun hasil belajar yang dicapai.

d. Mengemukakan ide yaitu usaha individu untuk berperan aktif

mengemukakan hasil pikirannya saat belajar bersama orang lain.

3. Aspek Lingkungan

a. Mengatur lingkungan belajar, yaitu usaha individu untuk menjadikan

lingkungan belajar dirasa nyaman untuk mendukung proses belajar.

b. Mencari informasi yaitu usaha individu untuk mencari informasi

tambahan dari literatur yang tersedia guna memperjelas

pemahamannya.

c. Melihat kembali catatan, literatur ataupun soal-soal ujian guna

mempersiapkan diri siswa sebelum menerima informasi baru atau

ketika akan mengikuti ujian.

d. Meminta bantuan pada orang lain yang berkompeten untuk

memperdalam pemahaman suatu materi.

Pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut menggunakan skala

Likert dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
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Nilai 2 = Tidak Setuju (TS)

Nilai 3 = Netral (N)

Nilai 4 = Setuju (S)

Nilai 5 = Sangat Setuju (SS)

3.3.2. Motivasi Intrinsik sebagai variabel bebas (X2)

Motivasi intrinsik (Santrock, 2010) adalah motif-motif yang menjadi aktif

atau berfungsiya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari dalam diri setiap

individu mahasiswa yang kuliah sambil bekerja Program Studi Strata-1

Departemen Manajemen Alih Jenis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Airlangga sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan teori

Motivasi McClelland yang diadaptasi oleh Amrai et al., (2011). Maka indikator

yang digunakan adalah:

1. Need for achievement

a. Minat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas.

b. Usaha mahasiswa untuk menyelesaikan studi.

c. Dorongan mahasiswa untuk bersaing dalam mencapai hasil yang

terbaik.

d. Dorongan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas yang sulit.

e. Keinginan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhannya sendiri

untuk mencapai tujuannya.
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Pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut menggunakan skala

Likert dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Nilai 2 = Tidak Setuju (TS)

Nilai 3 = Netral (N)

Nilai 4 = Setuju (S)

Nilai 5 = Sangat Setuju (SS)

3.3.3. Prestasi Akademik sebagai variabel terikat (Y)

Prestasi akademik (Winkel, 1996) adalah suatu bukti keberhasilan belajar

atau kemampuan seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai

dengan bobot yang dicapai mahasiswa Program Studi Strata-1 Departemen

Manajemen Alih Jenis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga,

selama belajar di universitas. Pengukuran prestasi akademik dalam penelitian ini

adalah IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), yaitu nilai IPK yang diterima responden

sampai dengan semester terakhir pada saat dilakukan penyebaran kuesioner.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data

kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk skala numerik atau angka,

seperti data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2009).
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3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan yaitu data

primer dan data sekunder. Menurut Sunyoto (2013:10) “data primer adalah data

yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Data primer dapat

diperoleh melalui: kuesioner, observasi, dan wawancara”. Hasil kuesioner yang

telah disebarkan pada obyek penelitian yakni mahasiswa program studi Alih Jenis

Strata-1 Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Airlangga yang kuliah sambil bekerja, merupakan data primer. Sedangkan “data

sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan

dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui: studi kepustakaan” (Sunyoto, 2013:10). Peneliti

menggunakan data yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan

website.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

3.5.1. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

“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” (Sugiyono, 2009:115).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Strata-1 Manajemen Alih

jenis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga angkatan 2012 yang

masih aktif dalam proses belajar semester gasal 2013-2014 dan sedang bekerja
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full-time/flexible-time. Jumlah mahasiswa angkatan 2012 = 86 orang, laki-laki =

35 orang dan perempuan = 51 orang. Mahasiswa angkatan 2012 dipilih karena

diantara mereka masih aktif melakukan kegiatan belajar di Universitas Airlangga

sehingga mudah untuk ditemui dan diteliti, serta mahasiswa juga mempunyai

tanggungjawab untuk bekerja pada perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga

dengan demikian hal tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam

pemilihan responden.

2. Sampel

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut” (Sugiyono, 2009:116). Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling.

“Nonprobality sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel“ (Sugiyono, 2009:120). Digunakan sampling purposive, yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga dalam

penelitian ini ditentukan karakteristik tertentu agar dapat mendukung tujuan

penelitian, diantaranya:

1. Mahasiswa yang bekerja full-time/flexible-time

2. Mahasiswa yang masih aktif berkuliah semester gasal 2013-2014

Sehingga dalam penelitian ini sampel yang ditentukan sejumlah 50 dari 86

populasi mahasiswa Srata-1 Manajemen Alih Jenis Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga angkatan 2012 yang kuliah sambil bekerja, dimana jumlah
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laki-laki = 17 dan perempuan = 33 orang. Sementara sebanyak 36 orang dalam

populasi tersebut tidak termasuk kriteria penentuan sampel karena mereka hanya

aktif berkuliah saja.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Sujawerni dan Endrayanto (2012:177) uji validitas digunakan

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam

mendefinisikan suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner

tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas tinggi yaitu

correlation r hitung > r table sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti

memiliki validitas rendah dengan nilai correlation r hitung.

2. Uji Reliabilitas

Ghozali (2007:41) mengatakan yang dimaksud dengan “reliabilitas adalah

alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau

konstruk”. Pengujian reliabilitas dapat menggunkan metode alfa cronbach,

dengan kriteria alfa cronbach dari masing-masing variabel > 0,60 maka alat ukur

dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dianalisis dengan

program SPSS versi 16.
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3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik,

yaitu: uji multikorelasi, uji normalitas, dan uji heteroskedatisitas (Ghozali dan

Fuad, 2008:91-110):

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model dalam

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduannya mempunyai

distribusi normal atau tidak. Uji ini diidentifikasikan dengan analisis

grafik, pada grafik normal plot tersebut titik-titik harus menyebar di sekitar

garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai

karena memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Hasil normal probability plot dapat diperkuat dengan uji

kolmogorov smirnov. Jika uji kolmogorov smirnov menghasilkan nilai

signifikansi > 0,05 (α=5%), maka residual model regresi berdistribusi 

normal (Ghozali, 2011:139).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yaitu self regulated

learning dan motivasi intrinsik. Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel bebas berkorelasi

maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama
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dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation

factor (VIF). Apabila nilai tolerance ≤ dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF 

≥ dari 10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas, dan sebaliknya 

apabila nilai tolerance ≥ 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≤ dari 10, maka 

model regresi bebas dari multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedasitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan yang lain

tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan

scatter plot antara nilai ZPRED dan SRESID. Jika scatter plot

menghasilkan titik-titik yang tidak membentuk pola tertentu, serta

menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, maka disimpulkan

tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil scatter plot

diperkuat dengan uji glejser yaitu meregresikan variabel bebas terhadap

nilai absolute residual. Jika uji glejser menghasilkan nilai signifikansi t >

0,05, maka disimpulkan dalam model regresi tidak ada heteroskedastisitas.
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3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sujawerni dan Endrayanto (2012:88) “analisis regresi linier

berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih

variabel independen”. Model Persamaan regresi linier sederhana dengan rumus

sebagai berikut:

Y = a + b1X1 +b2X2 + e

Keterangan:

Y = Prestasi Akademik

a = Konstanta

b1,b2 = Koefisien Regresi

X1 = Self Regulated Learning

X2 = Motivasi Intrinsik

e = Kesalahan Pengganggu / Eror

3.6.4. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Menurut Supranto (2008:78) nilai statistik F menunjukkan apakah semua

variabel bebas yang dimasukkan dalam persamaan/model regresi secara

bersamaan berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai F dapat dilihat dari output

perhitungan SPSS 16. Dengan menggunakan program SPSS, analisis uji F dalam

penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi hubungan self regulated
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learning belajar dan motivasi intrinsik sebagai variabel bebas secara simultan

terhadap prestasi akademik sebagai variabel terikat.

1. Langkah-langkah hipotesis statistik

a. H0; β1 = β2 = 0

Berarti variabel bebas (X1 dan X2) tidak berpengaruh signifikan secara

simultan terhadap variabel terikat.

b. Ha; β1 ≠ β2 ≠ 0 

Berarti variabel bebas (X1 dan X2) berpengaruh signifikan secara

simultan terhadap variabel terikat.

2. Level of signifikan

Memakai uji satu sisi kanan dengan α sebesar 5%. 

3. Menggunakan distribusi F dengan dua derajat kebebasan (dk), yaitu dk1 =

(k-1) dan dk2 = (n-k) serta nilai kritis = F(α, k-1, n-k)

4. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis

a. Jika nilai F value > 0,05 maka H0 tidak berhasil ditolak yang berarti

variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel

terikat.

b. Jika nilai F value < 0,05 maka H0 tidak berhasil ditolak yang berarti

variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
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2. Koefisien Determinasi berganda (R2)

Uji koefisien determinasi berganda (R2), digunakan untuk mengukur

tingkat korelasi atau pengaruh antara variabel bebas self regulated learning dan

motivasi intrinsik bersama-sama terhadap variabel terikat prestasi akademik.

Kriteria pengujian determinasi berganda adalah sebagai berikut:

a. Bila R2 = 1 atau mendekati 1 atau lebih dari 1, maka semakin kuat pula

kontribusi variabel bebas (self regulated learning, motivasi intrinsik)

terhadap variabel terikat (prestasi akademik), dengan kata lain bahwa

model yang digunakan adalah mendekati kebenaran.

b. Bila R2 mendekati 0 (semakin kecil dari R2), maka semakin lemah pula

kontribusi variabel bebas (self regulated learning, motivasi intrinsik)

terhadap variabel terikat (prestasi akademik), dengan kata lain model yang

digunakan kurang tepat.

3. Pengujian Hipotesis secara Parsial

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah self regulated learning dan

motivasi intrinsik, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi

akademik. Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh

terhadap variabel terikat signifikan atau tidak. Adapun level signifikan (α)nya 

sebesar 5%. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

a. Jika nilai signifikan t ≤ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel bebas.
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b. Jika nilai signifikan t ≥ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel bebas.

4. Koefisien Determinasi Parsial (r2)

Menurut Algifari (2010:200) koefisien determinasi parsial (r2) digunakan

untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas (X) secara parsial terhadap

variabel terikat (Y).

Kriteria keputusan:

a. Nilai r2 yang sangat besar menunjukkan variabel bebas (X) tersebut

memiliki kontribusi terbesar (dominan) terhadap perubahan variabel

terikat (Y).

b. Jika angka korelasi negatif, maka dikatakan memiliki pengaruh yang

negatif (berbanding terbalik)

c. Setelah diketahui hasil perhitungan didapatkan maka diketahui variabel

bebas X1 atau X2 yang mempunyai kontribusi dominan terhadap variabel

terikat Y dengan melihat kontribusi yang paling besar.

d. Menentukan kriteria keputusan:

Jika korelasi > 0,5 dikatakan memiliki pengaruh yang kuat.

Jika korelasi < 0,5 dikatakan memiliki pengaruh yang lemah.
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