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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan 

pendekatan Quasi eksperimen. 

 

A. Identifikasi Variabel 

1. Variabel Tergantung: Belajar dengan Regulasi Diri (Self Regulated Learning). 

2. Variabel Bebas    : Intervensi Pelatihan Manajemen Diri 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Definisi variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Belajar dengan Regulasi Diri  

Belajar dengan Regulasi Diri adalah kemampuan siswa dalam 

menggunakan strategi belajarnya dengan berusaha untuk memonitor, 

mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan tingkah laku sehingga 

mencapai hasil belajar yang optimal. Belajar dengan regulasi diri ini diukur 

menggunakan skala belajar dengan regulasi diri yang disusun oleh peneliti 

mengacu pada aspek-aspek belajar dengan regulasi diri yang dikemukakan 

oleh Wolters, dkk (2003) yaitu aspek kognisi, motivasi, dan perilaku. Kognisi 

berupa macam-macam aktivitas individu yang mampu mengubah cara berpikir 

mereka. Motivasi melibatkan beberapa aktivitas yang mana siswa dengan 

maksud tertentu berusaha mencapai tujuan. Sedangkan perilaku adalah usaha 
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individu untuk mengontrol sendiri perilaku yang nampak. Skala yang dibuat 

oleh peneliti kemudian diujicobakan kepada sampel yang representatif. 

Semakin tinggi skor skala belajar dengan regulasi diri, maka semakin 

tinggi kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa. Demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah skor skala belajar dengan regulasi diri, maka 

semakin rendah pula kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa. 

2. Pelatihan Manajemen Diri 

Pelatihan Manajemen Diri adalah sebuah pelatihan yang disusun untuk 

meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa. Pelatihan 

manajemen diri dalam penelitian ini melakukan adaptasi dari modul pelatihan 

manajemen diri yang dibuat oleh Agustia (2014). Modul pelatihan disusun 

berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Yates (1986). Pelatihan ini terdiri 

atas tujuh sesi yang dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama meliputi sesi 

pembangunan rapport, self management, self monitoring, dan self analysis, 

sedangkan hari kedua yaitu sesi self change, self maintenance, dan penutup & 

kristalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan menggunakan 

pendekatan experiential learning pada setiap sesinya dengan metode pelatihan 

antara lain kuliah, studi kasus, simulasi, permainan, dan metode pelatihan lain 

yaitu menggunakan lagu-lagu dan video.  
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C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

purposive random sampling. Tujuan pengambilan dengan cara purposive 

random sampling ialah untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria yang 

sudah ditentukan sebelumnya (Cozby, 2009). Adapun karakteristik subjek yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah : 

a. Siswakelas VII & VIII SMP Muhammadiyah 07 Surakarta 

b. Kelas reguler yaitu kelas C, D, E, & F.  

c. Remaja Awal (Berusia 12 tahun keatas) 

d. Memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang rendah berdasarkan 

hasil screening.  

e. Bersedia mengikuti pelatihan dengan mengisi informed consent dan mampu 

bertanggung jawab dalam mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang 

dilaksanakan oleh peneliti 

Penelitian ini menggunakan sampel peserta didik kelas VII dan VIII 

denganbeberapa pertimbangan : 

a. Karakteristik subjek kelas VII & VIII dipilih dengan alasan pihak sekolah 

kurang berkenan jika kelas XI digunakan sebagai subjek penelitian 

dikarenakan sedang berkonsentrasi untuk persiapan ujian sekolah dan 

ujian nasional sehingga subjek penelitian menggunakan selain kelas XI 

yaitu kelas VII & VIII. Sedangakan karakteristik subjek menggunakan 

kelas reguler C,D,E & F berdasarkan hasil wawancara dengan salah 
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seorang guru yang mengungkapkan bahwa permasalahan terkait perilaku 

belajar biasa terjadi di kelas reguler. 

b. Siswa kelas VII dan VIII rata-rata sudah berusia sekitar 12 tahun keatas, 

menururt Hurlock (1990), siswa usia (12/13 th – 17/18 th) termasuk kategori 

remaja awal yang sesuai dengan tahap perkembangannya siswa usia remaja 

awal seharusnya sudah memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang 

baik.  

c. Secara faktual ditemukan data bahwa, permasalahan mengenai belajar dengan 

regulasi diri dengan prosentase tertinggi sebanyak 43% yaitu ada ± 57 siswa 

dari 130 siswa yang memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang 

rendah. 

Selanjutnya subjek penelitian akan melalui tahap random assignment. 

Alasan penggunaan random assignment tersebut untuk menghindari faktor 

penyebab bias serta agar semua subjek memiliki kesempatan yang sama 

untuk menjadi anggota kelompok penelitian (Hadi, 2015). Cara yang 

digunakan dalam random assigment dengan menggunakan bantuan media kertas 

dan ditulis nama-nama subjek penelitian yang selanjutnya nama-nama tersebut 

akan diundi. 
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D. Rancangan Eksperimen 

Metode penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen dengan jenis 

pretest-posttest control group design. Pada penelitian ini kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol dipilih secara random. Masing-masing kelompok akan 

diberikan pretest-posttest dan follow up. Pada kelompok eksperimen akan 

diberikan pelatihan “manajemen diri” sedangkan pada kelompok kontrol masuk 

pada waiting list (Cook & Campbell, 2002). 

Tabel 2. Rancangan Eksperimen 

 

R 

Kelompok Pre-Test Perlakuan Post-Test Follow up 

KE O1 X O2 O3 

KK O1 ― O2 O3 

 

Keterangan: 

R : Random 

KE : Kelompok Eksperimen yang mendapatkan perlakuan  

KK : Kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan 

O1 : Pemberian skala 1 belajar dengan regulasi diri (pre test) 

O2 : Pemberian skala 2 belajar dengan regulasi diri (post test) 

O3 : Follow-Up 

X : Perlakuan (Intervensi) 

- : Tidak diberi perlakuan (waiting list) 

 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Masing-masing kelompok akan diberikan skala belajar 

dengan regulasi diri sebagai pretest-posttest dan follow up. Pelatihan “manajemen 

diri” akan diberikan kepada kelompok eksperimen sedangkan kelompok kontrol 

akan masuk pada waiting list, yang artinya kelompok kontrol akan tetap diberikan 

intervensi untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri karena 

kondisi ini berkaitan dengan etika penelitian dan etika psikologi profesi. Intervensi 

yang akan diberikan kepada kelompok kontrol adalah ketika rangkaian penelitian 
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sudah selesai dan sudah diketahui intervensi yang diberikan efektif dalam 

meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa yang diterapkan pada 

kelompok eksperimen (Shadish, Cook, dan Campbell, 2002). Selama kelompok 

eksperimen melakukan intervensi kelompok kontrol melakukan aktivitas seperti biasa 

(belajar di kelas) dan dibatasi komunikasi dengan kelompok eksperimen. 

 Populasi penelitian diberikan screening. Setelah sampel penelitian ditemukan, 

sampel penelitian dibagi menjadi dua kelompok secara diundi (kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol). Kedua kelompok akan diberi pengukuran pada saat yang 

sama, kemudian kelompok eksperimen akan diberikan intervensi berupa pelatihan 

“manajemen diri”  sedangkan kelompok kontrol akan diberikan setelah penelitian 

selesai. Dengan demikian, dapat diketahui perbedaan tingkat kemampuan belajar 

dengan regulasi diri siswa semua kelompok sehingga dapat diketahui efektivitas, 

pengaruh pelatihan, dan perlakuan. 

 

E. Rancangan Intervensi 

Intervensi yang diberikan adalah berupa pelatihan manajemen diri. 

Pelatihan manajemen diri dalam penelitian ini melakukan modifikasi dari modul 

pelatihan manajemen diri yang dibuat oleh Agustia (2014). Modifikasi yang 

dilakukan peneliti yaitu dengan menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam 

modul sesuai dengan permasalahan dan subjek penelitian sehingga lebih mudah 

dipahami dan diterapkan untuk siswa SMP, modifikasi juga dilakukan dengan 

mengubah lembar tugas sesuai dengan permasalahan dan menambahkan metode 

roleplaypada tiap sesi pelatihan. Durasi waktu tiap sesi ditambah oleh peneliti 
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dengan pertimbangan siswa SMP membutuhkan lebih banyak waktu dalam 

pengerjaan tugas yang diberikan dalam pelatihan, penambahan waktu yaitu sekitar 

30 - 60 menit pada setiap sesinya. Sesi pelatihan terdiri dari 7 sesi yang akan 

dilaksanakan selama 2 hari dengan pertimbangan agar lebih efektif dan siswa 

tidak merasa kelelahan dikarenakan hampir setiap sesi diberikan penugasan atau 

roleplay. Selain itu, video yang digunakan dalam pelatihan  ini juga berbeda 

dengan video yang disajikan pada pelatihan sebelumnya dikarenakan 

permasalahan berbeda sehingga tujuan dari pelatihan pun berbeda.  

Modul pelatihan yang digunakan (Agustia, 2014) disusun berdasarkan 

teori yang dikemukakan oleh Yates (1986). Pelatihan ini terdiri atas tujuh sesi 

yang meliputi, (1) Self monitoring merupakan peningkatan kesadaran dari masalah 

dan tujuan, (2) Self-analysis yang dilakukan untuk menemukan hal yang 

mengontrol individu, mencari tahu hal yang harus dirubah dan cara mengubahnya, 

serta awal mulai untuk mengubah hal tersebut. (3) Self-change untuk 

mempengaruhi informasi mengenai solusi pelaksanaan dari masalah self 

management individu, (4) Self-maintenance untuk mengantisipasi kekambuhan 

yang mungkin terjadi, dan membuat rencana untuk mencegah kekambuhan 

tersebut. Sedangkan ketiga sesinya merupakan tambahan yang dibuat oleh 

(Agustia, 2014). 

Pada penelitian yang dilakukan (Agustia, 2012) modul pelatihan yang 

dibuat dengan menambahkan 2  sesi diawal yaitu membangun rapport dan self 

management untuk menjalin keakraban, menjelaskan gambaran pelatihan yang 

akan dilakukan, dan mengetahui sejauh mana pengelolaan diri siswa dalam belajar 



79 

 

selama ini, dan 1 sesi diakhir pertemuan yaitu penutup dan kristalisasi dengan 

tujuan untuk membangun kesan dan pengalaman positif terhadap pelatihan agar 

tujuan setiap peserta dapat tercapai. Pelatihan ini menggunakan pendekatan 

experiential learning pada setiap sesinya. Pelatihan manajemen diri yang akan 

diberikan kepada siswa dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Matrik Rancangan Pelatihan Manajemen Diri 

 

Hari Tahap atau Sesi Tujuan Aktivitas Metode Waktu Alat/Bahan 

Hari I Sesi I 

Pembangunan Rapport 

a. Menumbuhkan kesan baik 

dan kepercayaan peserta 

kepada fasilitator, sesama 

peserta, dan pelatihan yang 

akan berlangsung. 

b. Membangun suasana 

pelatihan (state of mind) 

c. Peserta memiliki gambaran 

isi pelatihan dan manfaat 

yang akan diperoleh 

- Cipta Suasana 

dan Gaining 

Trust 

- Game 

Perkenalan 

“Siapa Nama 

Anda?” 

- Kontrak 

Belajar serta 

Tujuan dan 

Proses 

Pelatihan 

- Icebreaking 

“Siap Tempur” 

- Video dan 

- diskusi 

• Game 

• Ice 

breaking, 

• menonton 

video 

• Diskusi 

 

40 menit • Icebreaking 

“Siap Tempur”, 

• video dengan 

judul cita-cita 

• Kertas HVS dan 

kertas A1, 

• materi 1 
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Hari 1 Sesi II 

Self Management 

 

 

a. Peserta mendapatkan 

pemahaman umum tentang 

Manajemen Diri dalam 

kegiatan belajar 

b. Membuka paradigma 

peserta mengenai hal-hal 

yang dapat meningkatkan 

keterampilan peserta pada 

manajemen diri dalam 

belajar 

- Memberikan 

materi 

mengenai 

Tinjauan 

Manajemen 

Diri 

- Mengisi 

worksheet dan 

roleplay 

Manajemen 

Diri Belajar 

• Kuliah 

• mengisi 

worksheet 

• Roleplay 

50 menit 

 

• Materi 2, 

• lembar kerja 

self 

management 

• Kertas 

• LCD,  

• laptop 

 

 

Hari 1 Sesi III 

SELF MONITORING 

a. Peserta memahami teknik self 

monitoring 

b. Peserta memahami arah dan 

tujuan yang jelas mengenai 

target belajar yang ingin 

dicapai 

c. Peserta mampu 

mengaplikasikan teknik self 

monitoring dalam kegiatan 

belajar sehari-hari. 

- Tinjauan 

teknik self 

monitoring 

- Worksheet& 

lembar aksi 

“Rencana 

Belajarku 

Sehari-hari” 

- Lembar 

Aksi 

“Pelaksanaa

n Rencana 

Belajarku 

Sehari-hari” 

- Debriefing 

&penutup 

hari pertama 

• Kuliah, 

• mengisi 

worksheet, 

• Pekerjaan 

Rumah 

• Debriefing 

60 menit • Materi 

• Lembar 

aksi 

• Kertas 

• Spidol 

• LCD 

• Laptop 
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Hari Tahap atau Sesi Tujuan Aktivitas Metode Waktu Alat /Bahan 

Hari  

1I 

Sesi IV 

SELF ANALYSIS 

a. Peserta memahami 

teknik self analysis 

b. Peserta mengetahui hal 

yang harus diubah 

mengenai strategi 

belajarnya dan 

mengetahui cara untuk 

merubah hal tersebut 

a. Peserta mampu 

mengaplikasikan teknik 

self analysis dalam 

kegiatan belajar sehari-

hari 

• Tinjauan teknik 

self analysis 

• Worksheet 

analisis “sebab-

akibat” (untuk 

peserta) 

• Game terikat 

dengan simpul” 

• Kuliah, 

• mengisi 

worksheet 

• game 

45 menit • Materi 4, 

• lembar aksi 

sebab akibat 

• kertas,  

• spidol,  

• LCD,  

• Laptop,  

• musik 

pengiring 

game 

Hari II  Sesi V 

SELF CHANGE 

a. Peserta memahami 

teknik self change 

b. Peserta mampu 

memimpin diri sendiri 

untuk mengubah diri 

sesuai dengan target 

yang telah ditentukan 

a. Peserta mampu 

mengaplikasikan teknik 

self change dalam 

kegiatan belajar sehari-

hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tinjauan teknik 

self change 

- Worksheet “Get 

the Solution” 

- Lembar aksi “get 

the solution”  

- Roleplay 

• Kuliah, 

• mengisi 

worksheet 

• Roleplay 

60 menit 

 

• Materi 5  

• lembar aksi 

get the 

solution 

• kertas,  

• spidol,  

• LCD, 

• Laptop 
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Hari II Sesi VI 

SELF 

MAINTENANCE 

a. Peserta memahami 

teknik self maintenance 

b. Peserta mampu 

mempertahankan dan 

meningkatkan perubahan 

yang telah dicapai 

c. Peserta mampu 

mengaplikasikan teknik 

self maintenance dalam 

kegiatan belajar sehari-

hari 

- Tinjauan teknik 

self maintenance 

- Worksheet 

“pencegahan” 

dan lembar aksi 

“pencegahan” 

- Roleplay 

• Kuliah, 

• mengisi 

worksheet 

• Roleplay 

50 menit • Materi 6, 

• lembar aksi 

pencegahan 

• kertas,  

• spidol,  

• LCD, 

• Laptop  

 

Hari II Sesi VII 

Penutup dan 

Kristalisasi 

a. Memberikan 

kesimpulan dari 

pelatihan serta 

mengevaluasi proses 

pelatihan. 

b. Membangun kesan & 

pengalaman positif 

terhadap pelatihan agar 

tujuan setiap peserta 

dapat tercapai. 

- Kristalisasi 

- Rencana Aksi 

Self Management 

- Lembar Aksi 

“Use Visual 

Reminder” 

- Penutup 

• Diskusi 

dan review 

• mengisi 

worksheet 

• Menonton 

Video 

• game 

penutup 

50 menit • Materi 7 

• lembar aksi  

• kertas, 

• lembar 

evaluasi 

• Spidol,  

• LCD,  

• Laptop 

• Video 

jangan 

menyerah 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Skala Belajar dengan regulasi diri 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang 

disusun oleh peneliti dengan mengacu pada aspek-aspek belajar dengan 

regulasi diriyang dikemukakan oleh Wolters, Pintrich, & Karabenick (2003)  

yaitu aspek kognisi, motivasi, dan perilaku (lihat Tabel 6) dan uraiannya 

sebagai berikut:  

a) Strategi meregulasi kognisi yang meliputi rehearsal, elaborasi, 

organisasi, regulasi metakognisi. 

1) Strategi pengulangan (rehearsal) termasuk usaha untuk mengingat 

materi dengan cara mengulang terus-menerus. 

2) Strategi elaborasi (elaboration) merefleksikan ”deep learning” 

dengan menggunakan kalimatnya sendiri untuk merangkum materi. 

3) Strategi organisasi (organization) termasuk ”deep process” dalam 

melalui penggunaan taktik mencatat, menggambar diagram atau 

bagan untuk mengorganisasi materi pelajaran. 

4) Strategi meregulasi metakognitif (metacognition regulation) 

melibatkan perencanaan, monitoring dan strategi meregulasi belajar 

seperti, menentukan tujuan dari kegiatan membaca atau membuat 

perubahan supaya tugas yang dikerjakan mengalami kemajuan.  
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b) Strategi meregulasi motivasi melibatkan mastery self-talk, extrinsic self-

talk, relative ability self-talk, peningkatan yang relevan (relevance 

enhancement), peningkatan minat yang situasional (situational interest 

enhancement), pemberian konsekuensi diri (self-consequating) dan 

penyusunan lingkungan (environment structuring).  

1) Mastery self-talk adalah berpikir tentang penguasaan yang berorientasi 

pada tujuan seperti, memuaskan keingintahuan, menjadi lebih 

kompeten atau meningkatkan perasaan otonomi. 

2) Extrinsic self-talk adalah ketika siswa dihadapkan pada kondisi untuk 

menyudahi proses belajar, siswa akan berpikir untuk memperoleh 

prestasi yang lebih tinggi atau berusaha sebaik mungkin di kelas 

sebagai cara meyakinkan diri untuk terus melanjutkan kegiatan belajar. 

3) Relative ability self-talk saat siswa berpikir tentang performa khusus 

untuk mencapai tujuan belajar, strategi tersebut dapat diwujudkan 

dengan cara melakukan usaha yang lebih baik dari pada orang lain 

supaya tetap berusaha keras. 

4) Strategi peningkatan yang relevan (relevance enhancement) 

melibatkan usaha siswa meningkatkan keterhubungan atau keberartian 

tugas dengan kehidupan atau minat personal yang dimiliki. 

5) Strategi peningkatan minat situasional (situasional interest 

enhancement) menggambarkan aktivitas siswa ketika berusaha 

meningkatkan motivasi intrinsik dalam mengerjakan tugas melalui 

salah satu situasi atau minat pribadi. 
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6) Self-consequating adalah menentukan dan menyediakan konsekuensi 

intrinsik supaya konsisten dalam aktivitas belajar. Siswa menggunakan 

reward dan punishment secara verbal sebagai wujud konsekuensi. 

7) Strategi penyusunan lingkungan (environment  structuring) 

mengindikasikan siswa berusaha berkonsentrasi penuh untuk 

mengurangi gangguan di sekitar tempat belajar dan mengatur kesiapan 

fisik dan mental untuk menyelesaikan tugas akademis. 

c) Strategi meregulasi perilaku meliputi meregulasi usaha (effort regulation) 

waktu / lingkungan belajar (time/study environment), dan pencarian 

bantuan (help seeking). 

1) Effort regulation adalah meregulasi usaha. 

2) Time / study environment adalah siswa mengatur waktu dan tempat 

dengan membuat jadwal belajar untuk mempermudah proses belajar. 

3) Help-seeking adalah mencoba mendapatkan bantuan dari teman 

sebaya, guru, dan orang dewasa.  

Skala belajar dengan regulasi diri terdiri dari 56 item berupa pernyataan 

yang bersifat favourable dan unfavourable yang bernilai antara angka 1 

sampai 4. Untuk kategori favourable, pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS) 

bernilai = 4, pilihan Sesuai (S) bernilai = 3, Tidak Sesuai (TS) bernilai = 2, 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 1. Dan untuk kategori unfavourable 

terdiri dari 4 (empat) jenjang penilaian yaitu: Sangat Sesuai (SS) bernilai = 1, 

Sesuai (S) bernilai = 2, Tidak Sesuai (TS) bernilai = 3, Sangat Tidak Sesuai 

(STS) bernilai = 4.  
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Jika nilai dari skala belajar dengan regulasi diri tinggi maka subjek 

memiliki tingkat belajar dengan regulasi diri tinggi. Namun sebaliknya, jika 

nilai skala belajar dengan regulasi diri rendah maka subjek memiliki tingkat 

belajar dengan regulasi diri yang rendah. Berikut blue print  dari skala belajar 

dengan regulasi diri: 

Tabel 4 

Blue Print Skala Belajar dengan Regulasi Diri 

 
No Aspek Strategi Belajar Jumlah Item Jumlah 

F UF 

1. Kognitif a) Rehearsal  1, 25 16, 28 4 
b) Elaboration 13, 31 4, 34 4 
c) Organizing 7, 37 22, 41 4 
d) Metacognitive regulation 19, 39 10, 43 4 

2. Motivasi a) Mastery self talk 23, 44 2, 55 4 
b) Extrinsic self talk 5, 42 26, 56 4 
c) Relative ability self talk 29, 50 8, 45 4 
d) Relevence enhancement 11, 46 32, 51 4 
e) Situational interest 

enhancement 

35, 52 14, 47 4 

f) Self consequating 17, 48 38, 53 4 
g) Environtment structuring 40, 54 20, 49 4 

3. Perilaku a) Effort regulation 3, 21 12, 30 4 
b) Time study environment 15, 27 6, 24 4 
c) Help seeking 9, 33 18, 36 4 

∑ 28 28 56 

 

 

G. Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan untuk analisis instrumen dan analisis data. 

1. Analisis instrumen 

Analisis instrumen yang akan dilakukan adalah uji validitas dan 

reliabilitas.  
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a. Uji validitas  

1) Skala   

Pengujian alat ukur dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pengujian conten validity (validitas isi). Pengukuran uji validitas skaia 

dalarn penelitian ini dengan menggunakan pengujian terhadap isi tes 

dengan analisis rasional atau lewat professional judgement. Validasi 

tersebut untuk mengetahui sejauh mana aitem-aitem dalam tes 

mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur atau 

dengan kata lain sejauh mana isi tes mencerminkan ciri atribut yang 

hendak diukur (Azwar, 2011). Aitem-aitem yang telah dibuat dalam 

skala penelitian kemudian dikonsultasikan kepada lima dosen 

Magister Psikologi Profesi UMS dan empat orang praktisi psikologi 

yang bertindak sebagai professional judgement.  

Pengujian validitas ini menggunakan formula yang diusulkan 

oleh Aiken (Azwar, 2012). Aiken merumuskan formula Aiken’s V 

untuk menghitung content validity coefficient yang didasarkan pada 

hasil penilaian dari ahli terhadap suatu aitem mengenai sejauh mana 

aitem tersebut mewakili konstrak yang diukur. Yang dimaksud 

dengan mewakili konstrak yang diukur adalah aitem yang 

bersangkutan relevan dengan indikator perilaku, karena indikator 

perilaku merupakan bentuk  operasional atribut yang diukur.  

Penilaian dilakukan dengan cara memberikan angka antara 1 

(sangat tidak relevan) sampai dengan 5 (sangat relevan). Statistik 
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Aiken’s V dirumuskan sebagai berikut: 

V = Σs/ [n(c-1)] 

S = r – lo 

lo = Angka penilaian validitas yang rendah (dalam hal ini = 1) 

c = Angka penilaian validitas yang tinggi (dalam hal ini = 5) 

r = Angka yang diberikan oleh penilai  

Proses seleksi aitem dilakukan dengan menggunakan parameter 

daya beda atau daya deskriminasi aitem, yaitu sejauhmana aitem 

mampu membedakan antara individu yang memiliki dan tidak 

memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2005). Seleksi aitem perlu 

dilakukan dengan cara menguji karakteristik masing-masing aitem 

yang menjadi bagian dari alat tes untuk membedakan kelompok yang 

mempunyai dan tidak mempunyai atribut yang diukur, daya 

diskriminasi ini diperoleh dengan cara mengkorelasikan tiap butir 

dengan skor total (korelasi item-total). Skor total adalah nilai yang 

diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor butir aitem. Asumsi yang 

digunakan adalah bahwa korelasi tinggi dan positif menunjukkan 

kesesuaian antara fungsi aitem-aitem dengan fungsi secara 

keseluruhan. Pengujian data statistik dilakukan dengan bantuan 

program Statistical Package for Sosial Solution (SPSS) 16 for 

Windows. 
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2) Modul 

Pengukuran uji validitas modul pelatihan self management 

melalui uji validitas isi (content validity) dengan review expert 

judgement oleh profesional (praktisi) dan akademisi dan evaluasi 

melalui try out modul. 

b. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas skala dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menghitung koefisien Cronbachs Alpha dari skala yang digunakan. 

Perhitungan uji reliabilitas skala dihitung dengan bantuan SPSS 16 for 

Windows. 

2. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis deskriptif serta analisis statistik parametrik dengan T-

Test. Paired SampleT Test yang merupakan pengukuran parametrik dengan 

syarat sebaran data harus normal dan data tersebut harus homogen. Paired 

Sample T Test digunakan untuk melihat pelatihan manajemen diri efektif 

meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa SMP 

Muhammadiyah 07 Surakarta, sedangkan independent sample T' Test 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rerata post tes dari 

dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Perhitungan selengkapnya akan dilakukan dengan bantuan SPSS for 

Windows versi 16.0. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi, yaitu dengan melakukan uji normalitas 
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sebaran data dan uji homogenitas varians (Sugiyono, 2011). Uji asumsi 

dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data layak untuk diuji secara 

parametrik. Analisis deskriptif diperoleh dari penjabaran skor skala belajar 

dengan regulasi diri, wawancara, observasi, serta lembar evaluasi yang 

telah diisi oleh subjek selama pelatihan.  


