
 

 
Ninit Novitasari, 2015 
Kontribusi motivasi terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa Departemen Pendidikan 
Geografi FPIPS UPI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI) yang berada di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. Secara administratif 

Universita Pendidikan Indoneesia (UPI) terletak di Kelurahan Isola, Kecamatan 

Sukasari, Kota Bandung. Kampus UPI berada pada ketinggian 930-967,5 m dpal 

dan berlokasi di bagian utara Kota Bandung pada koordinat 107
o
 35’ 15,15” BT- 

107
o
 35’ 46,12” BT dan  6

o
 51’ 26,81” LS – 6

o
 51’ 53,23” LS dengan luas area 

mencapai 37,3574 ha.  

 

B.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Departemen Pendidikan 

Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) tahun angkatan 2012 dan 2013. Penentuan mahasiswa 

Departemen Pendidikan Geografi tahun angkatan 2012 dan 2013 sebagai populasi 

penelitian karena mahasiswa tahun angkatan 2012 dan 2013 masih aktif dalam 

perkuliahan. Sedangkan mahasiswa tahun angkatan 2011 sedang melaksanakan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah-sekolah sehingga sulit untuk 

ditemui dan mahasiswa tahun angkatan 2007 sampai dengan 2010 sudah tidak 

aktif lagi dalam perkuliahan. Dengan demikian, jumlah populasi menjadi 157 

mahasiswa. Rincian jumlah populasi berdasarkan tahun angkatan dapat dilihat 

pada tabel 3.1 berikut ini: 

 

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Departemen Pendidikan Geografi 

No. Angkatan 
Jumlah 

Mahasiswa 
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1 2012 74 

2 2013 83 

Total 157 

Sumber: Divisi Akademik dan Kemahasiswaan FPIPS UPI, 2014 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, 

artinya “penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel” (Sugiyono, 2011, hlm. 68). Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

atau mengetahui gambaran yang sebenarnya dari populasi dengan tingkat 

kesalahan yang sangat kecil. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

157 mahasiswa. 

 

C. Desain Penelitian 
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

D. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Penggunaan metode survei dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kebenaran suatu hipotesis dan mengetahui hubungan antarvariabel dalam 

penelitian. Sehingga mampu menunjukan hasil analisis kontribusi motivasi 

terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa Departemen Pendidikan Geografi 

FPIPS UPI. Menurut Noor (2013, hlm. 39) “melalui metode ini dapat 

diungkapkan masalah aktual atau mendeskripsikannya, mempelajari hubungan 

dua variabel atau lebih, membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang 

ditentukan, atau menilai efektivitas suatu program”. Metode survei juga 

digunakan untuk pengambilan kesimpulan secara umum dari jumlah populasi 

yang banyak. Dalam metode survei biasanya menggunakan teknik wawancara, 

kuesioner, angket, dan observasi langsung ke lapangan. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan memiliki variasi masing-masing sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan. Penelitian ini memiliki dua variabel, sehingga terdapat hubungan 

antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Kedua veriabel tersebut yaitu 

variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel terikat merupakan 
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variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan metakognitif mahasiswa, salah satunya adalah 

motivasi mahasiswa. Aspek yang akan diukur pada variabel motivasi terdiri dari 

komponen nilai (value component), komponen harapan (expectancy component), 

dan komponen afektif (affective component). Variabel bebas biasanya 

disimbolkan dengan huruf “X”.  Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kemampuan metakognitif. Adapun aspek yang akan diukur pada 

kemampuan metakognitif, yaitu pengetahuan metakognitif (metacognitive 

knowledge) dan regulasi metakognitif (metacognitive regulation). Variabel bebas 

disimbolkan dengan huruf “Y”. Hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi (X) 

1. Komponen nilai (value 

component) 

a. Orientasi tujuan intrinsik 

(intrinsic goal orientation) 

b. Orientansi tujuan ekstrinsik 

(extrinsic goal orientation) 

c. Nilai atau kegunaan tugas 

(task value) 

2. Komponen harapan 

(expectancy component) 

a. Kontrol keyakinan belajar 

(control of learning 

beliefs) 

b. Efikasi diri untuk belajar 

dan kinerja (self-efficacy 

for learning and 

performance) 

3. Komponen afektif (affective 

component) 

 

Kemampuan Metakognitif (Y) 

1. Pengetahuan metakognitif 

(metacognitive knowledge) 

a. Pengetahuan deklaratif 

(declarative  knowledge) 

b. Pengetahuan prosedural 

(procedural knowledge) 

c. Pengetahuan kondisional 

(conditional knowledge) 

2. Regulasi metakognitif 

(metacognitive regulation) 

a. Perencanaan (planning) 

b. Strategi manajemen 

informasi (information 

management strategies) 

c. Pemantauan pemahaman 

(comprehension 

monitoring) 

d. Perbaikan (debugging 

strategies) 

e. Evaluasi (evaluation) 
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Gambar 3.2 Hubungan antara Variabel Bebas dengan Variabel Terikat 

 

F. Definisi Operasional 

Judul penelitian ini adalah “Kontribusi Motivasi terhadap Kemampuan 

Metakognitif Mahasiswa Departemen Pendidikan Geografi FPIPS UPI”. Untuk 

mendalami maksud yang ingin dicapai dan supaya tidak menimbulkan penafsiran 

lain, maka penulis perlu memberikan batasan dalam definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Motivasi  

Menurut Surya (2004, hlm. 62) “motivasi dapat diartikan sebagai suatu 

upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan dorongan untuk mewujudkan 

perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu”. Motivasi 

yang dimaksuda dalam penelitian ini adalah motivasi belajar, yang mana menurut 

Pintrich et al. (1991) terdiri dari 3 komponen, yaitu: 

a. Komponen nilai (value component) 

1) Orientasi tujuan intrinsik (intrinsic goal orientation), menyangkut sejauh 

mana peserta didik merasakan dirinya untuk berpartisipasi dalam tugas 

belajar untuk alasan seperti tantangan, rasa ingin tahu, dan penguasaan. 

2) Orientansi tujuan ekstrinsik (extrinsic goal orientation), berkaitan dengan 

kekhawatiran sejauh mana peserta didik merasakan dirinya untuk 

berpartisipasi dalam tugas untuk alasan nilai, penghargaan, kinerja, 

evaluasi dari orang lain, dan persaingan. 

3) Nilai atau kegunaan tugas (task value), mengacu pada evaluasi peserta 

didik dari seberapa menarik, seberapa penting, dan bagaimana kegunaan 

tugas belajar. 

b. Komponen harapan (expectancy component) 



35 
 

 
Ninit Novitasari, 2015 
Kontribusi motivasi terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa Departemen Pendidikan 
Geografi FPIPS UPI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 

Komponen harapan (expectancy component) menjelaskan tentang 

keyakinan atau kepercayaan peserta didik terhadap kemampuan dirinya untuk 

melakukan tugas belajar, penilaian tentang efikasi diri, dan kontrol keyakinan 

untuk sukses dalam tugas belajar. 

1) Kontrol keyakinan belajar (control of learning beliefs), mengacu pada 

keyakinan peserta didik bahwa upaya mereka untuk belajar akan 

menghasilkan hasil yang positif. 

2) Efikasi diri untuk belajar dan kinerja (self-efficacy for learning and 

performance), berkaitan dengan keyakinan individu tentang kemampuan 

kinerjanya dalam menguasai tugas belajar. 

c. Komponen afektif (affective component) 

Komponen afektif (affective component) disebut juga dengan tes 

kecemasan (test anxiety) meliputi reaksi emosional peserta didik dalam 

melakukan tugas dan kinerja mereka (yaitu kecemasan, kebanggaan, rasa malu) 

dan komponen emosional mereka akan kebutuhan dalam hal harga diri dan 

aktualisasi diri. 

2. Metakognitif 

Menurut Flavell dalam Santrock (2007, hlm. 340) “metakognisi adalah 

kognisi tentang kognisi atau mengetahui tentang mengetahui”. Pada dasarnya 

metakognitif merupakan sebuah proses perenungan akan aktivitas yang dilakukan 

oleh diri sendiri. Adapun komponen metakognisi Schraw dan Moshman (1995, 

hlm. 351), yaitu: 

1. Pengetahuan metakognitif (metacognitive knowledge) 

1) Pengetahuan deklaratif (declarative knowledge), pengetahuan tentang diri 

sendiri dan strategi. Dalam hal ini peserta didik mampu memahami 

kelebihan dan kekurangan yang dia miliki dalam hal belajar. 
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2) Pengetahuan prosedural (procedural knowledge), pengetahuan tentang 

bagaimana menggunakan strategi. Peserta didik mampu menentuka tujuan 

dan langkah-langkah belajar secara mandiri. 

3) Pengetahuan kondisional (conditional knowledge), pengetahuan tentang 

kapan dan mengapa menggunakan strategi. Peserta didik mengetahui 

waktu yang tepat bagi dirinya untuk belajar dan mampu menghadapi 

situasi-situasi yang tidak menentu dalam belajar. 

2. Regulasi metakognitif (metacognitive regulation) 

1) Perencanaan (planning), merupakan pemilihan strategi belajar yang tepat 

dan alokasi semua komponen yang mempengaruhi proses belajar seperti 

waktu mengerjakan tugas dan persiapan sebelum mengerjakan tugas. 

Kemampuan perencanaan meliputi kemampuan membuat berbagai macam 

langkah-langkah dalam belajar, menentukan tujuan belajar, membuat 

alokasi waktu untuk mengerjakan tugas, membaca materi, dan mencari 

informasi terkait materi atau pengayaan. 

2) Strategi manajemen informasi (information management strategies), 

merupakan keterampilan seseorang dalam mengatur strategi belajar yang 

digunakan secara otomatis untuk memperoleh informasi yang telah 

didapat. Peserta didik mampu memilah informasi penting, mengolah 

informasi yang dia peroleh dengan memperlambat langkah belajar, dan 

membahasakan informasi yang dia peroleh dengan kata-kata sendiri atau 

menuangkannya dalam bentuk gambar supaya lebih mudah dipahami. 

3) Pemantauan pemahaman (comprehension monitoring), adalah proses 

penilaian terhadap strategi belajar yang digunakan oleh diri sendiri. Dalam 

hal ini peserta didik mampu memahami kemampuan yang dia miliki dalam 

penguasaan materi, membuat alternatif jawaban dalam mengerjakan soal 

atau tugas, dan menganalisis langkah-langkah belajar yang telah 

digunakan.  
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4) Perbaikan (debugging strategies), merupakan strategi yang digunakan 

untuk memperbaiki pemahaman dan kesalahan yang terjadi saat belajar. 

Peserta didik mampu membuat keputusan ketika belum memahami materi 

yang dia pelajari seperti bertanya kepada orang lain, membuat langkah-

langkah baru dalam belajar, dan mengulang-ngulang materi. 

5) Evaluasi (evaluation), adalah penilaian kinerja dan efektivitas strategi 

yang digunakan dalam belajar setelah melakukan serangkaian proses 

belajar. Kemampuan evaluasi meliputi kemampua menilai langkah-

langkah belajar yang dilakukan, merangkum kembali materi yang telah 

dipelajari, dan menilai kinerjanya dalam mengerjakan tugas atau 

menjawab soal. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto 

(2006, hlm. 160) “instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah”. Selain itu, Riduwan (2010, hlm. 78) menambahkan 

“instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti”. Berdasarkan penyataan tersebut, maka variabel yang akan diukur dalam 

penelitian ini adalah kemampuan metakognitif dan motivasi mahasiswa 

Departemen Pendidikan Geografi FPIPS UPI. 

Instrumen penelitian yang berkenaan dengan motivasi berupa kuesioner 

yang dikembangkan oleh Paul R. Pintrich et al. yang dikenal dengan MSLQ 

(Motivated Strategies for Learning Questionnaire). Pada kuesioner tersebut 

terdapat 81 pertanyaan yang terdiri dari 31 pertanyaan untuk motivasi dan 50 

pertanyaan untuk strategi belajar. Peneliti hanya menggunakan instrumen yang 
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berkaitan dengan motivasi yang berjumlah 31 pertanyaan. Aspek yang akan 

diukur meliputi komponen nilai (value component), komponen harapan 

(expectancy component), dan komponen afektif (affective component). 

Kuesioner motivasi menggunakan skala Likert yang terdiri dari lima poin. 

Poin satu untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan mahasiswa. 

Sedangkan poin lima untuk pernyataan yang sesuai dengan keadaan mahasiswa. 

Dalam pengisiannya mahasiswa harus memberikan tanda check list (√) pada 

angka atau poin yang sesuai dengan keadaan dirinya.  

Sedangkan untuk mengukur kemampuan metakognitif peneliti 

menggunakan Metacognitive Awareness Inventory (MAI) yang terdiri dari 52 

pertanyaan. Alat ukur tersebut dibuat oleh Schraw dan Dennison (1994). 

Instrumen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Instrumen yang digunakan 

berupa kuesioner dalam bentuk skala perilaku yang mengharuskan mahasiswa 

memilih satu dari empat pilihan jawaban yaitu, tidak pernah, jarang, sering, dan 

selalu. Di mana, dalam pengisiannya mahasiswa harus memberikan tanda check 

list (√) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan dirinya. 

  Aspek yang akan diukur dalam kemampuan metakognitif meliputi 

pengetahuan metakognisi (metacognitive knowledge) dan regulasi metakognitif 

(metacognitive regulation). Indikator pengetahuan metakognitif (metacognitive 

knowledge) terdiri atas (1) pengetahuan deklaratif (declarative knowledge) (2) 

pengetahuan procedural (procedural knowledge) (3) pengetahuan kondisional 

(conditional knowledge). Sedangkan regulasi metakognitif (metacognitive 

regulation) terdiri dari (1) perencanaan (palnning) (2) strategi manajemen 

informasi (information management strategies) (3) pemantauan pemahaman 

(comprehension monitoring) (4) perbaikan (debugging strategies) (5) evaluasi 

(evaluation). 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
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Variabel Sub Variabel Indikator 
Jumlah 

Item 

Motivasi 

1. Komponen nilai 

(value 

component) 

a. Orientasi tujuan intrinsik 

(intrinsic goal 

orientation) 

4 

b. Orientansi tujuan 

ekstrinsik (extrinsic goal 

orientation) 

4 

c. Nilai atau kegunaan 

tugas (task value) 
6 

2. Komponen 

harapan 

(expectancy 

component) 

a. Kontrol keyakinan 

belajar (control of 

learning beliefs) 

4 

b. Efikasi diri untuk belajar 

dan kinerja (self-efficacy 

for learning and 

performance) 

8 

3. Komponen 

afektif (affective 

component) 

Reaksi emosional peserat 

didik dalam melakukan 

tugas dan kinerja serta 

komponen emosional akan 

kebutuhan dalam hal harga 

diri dan aktualisasi diri. 

5 

Metakognitif 

1. Pengetahuan 

metakognitif 

(metacognitive 

knowledge) 

a. Pengetahuan deklaratif 

(declarative knowledge) 
8 

b. Pengetahuan prosedural 

(procedural knowledge) 
4 

c. Pengetahuan kondisional 

(conditional knowledge) 
5 

2. Regulasi 

metakognitif 

(metacognitive 

regulation) 

a. Perencanaan (palnning) 7 

b. Strategi manajemen 

informasi (information 

management strategies) 

10 

c. Pemantauan pemahaman 

(comprehension 

monitoring) 

7 

d. Perbaikan (debugging 

strategies) 
5 

e. Evaluasi (evaluation) 6 

Sumber: Hasil Penelitian 2014 
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H. Proses Pengembangan Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan dalam kegiatan penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan uji coba instrumen terhadap mahasiswa Departemen Pendidikan 

Geografi yang bukan bagian dari sampel. Uji coba instrumen tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen yang akan digunakan dalam 

kegiatan penelitian sudah layak atau belum. Uji coba instrumen dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu:  

1. Uji Validitas 

Uji validitas instrumen dilakukan dengan bantuan software Microsoft 

Excel dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment yang 

dikemukakan oleh Pearson.  

   

          
  ∑     ∑    ∑  

√                        
 

 

Keterangan: 

rhitung : Koefisien korelasi 

X  : Jumlah skor item 

Y  : Jumlah skor total 

n  : Jumlah responden 

Sumber: Riduwan (2010, hlm. 98) 

Kemudian untuk menguji hasil korelasi menggunakan uji-t. Adapun 

kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan nilai t-hitung 

dengan t-tabel. Jika t-hitung > t-tabel dengan taraf signifikan α= 0,05 untuk uji 

dua pihak maka dapat disimpulkan bahwa item tersebut valid. Untuk mencari 

t-hitung menggunakan rumus berikut: 
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 √   

√     
 

 

Keterangan: 

thitung : Nilai thitung 

r  : Koefisieen korelasi hasil rhitung 

n  : Jumlah responden 

Sumber: Riduwan (2010, hlm. 98) 

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan, 1 dari 31 item pada 

instrumen Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

dinyatakan tidak valid. Sedangkan pada instrumen instrumen Metacognition 

Awareness Inventory (MAI) item yang dinyatakan tidak valid sebanyak 13 

dari 52 item. Item yang tidak valid kemudian diperbaiki kembali sampai 

dengan dinyatakan valid. Rekapitulasi hasil uji validitas disajikan pada tabel 

3.3 berikut: 

 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen  

No. Instrumen No Item Tidak Valid 

1 
Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) 
27 

2 
Metacognition Awareness Inventory 

(MAI) 

1, 6, 8, 9, 21, 24, 25, 29, 

31, 32, 35, 37, 38 

Sumber: Hasil Penelitian 2014 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian dimaksudkan untuk mengetahu tingkat 

kekonsistenan atau keajegan dari instrumen penelitian sehingga instrumen 

tersebut dapat digunakan berkali-kali. Uji reliabilitas Alpha Cronbach’s dalam 

penelitian ini menggunakan software IBM SPSS Statistics 21.0. Dasar 
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pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yaitu apabila nilai alpha lebih 

besar dari nilai r-tabel dengan taraf signifikan 1% maka, dapat disimpulkan 

semua item yang terdapat dalam instrumen dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil penghitungan uji reliabilitas nilai Alpha Cronbach’s 

pada instrumen Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

sebesar 0,928, dengan demikian semua item dinyatakan reliabel karena 0,928 

> 0,413. Sedangkan pada instrumen Metacognitive Awareness Inventory 

(MAI) sebesar 0,906 sehingga dapat disimpulkan semua item yang terdapat 

dalam instrumen Metacognition Awareness Inventory (MAI) dinyatakan 

reliabel. Hal tersebut dikarenakan nilai r-hitung (Alpha Cronbach’s) lebih 

besar dari r-tabel yaitu 0,906 > 0,413.  

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan dengan objek yang 

dikaji dan diteliti, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Kuesioner atau Angket 

Menurut Riduwan (2010, hlm. 71) “angket adalah daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai 

dengan permintaan pengguna”. Penggunaan angket dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur motivasi mahasiswa dengan menggunakan alat ukur MSLQ 

(Motivated Strategies for Learning Questionnaire) yang dikembangkan oleh Paul 

R. Pintrich et al. dan terdiri dari 31 pertanyaan. Sedangkan untuk mengukur 

kemampuan metakognitif mahasiswa dengan menggunakan alat ukur 

Metacognitive Awareness Inventory (MAI) dari Schraw dan Dennison (1994) 

yang terdiri dari 52 pertanyaan. 

 

2. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep, teori, informasi, 

atau pendapat dari para ahli yang relevan dengan hal yang dikaji untuk dijadikan 

pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan.   

 

3. Studi Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 158) “dokumentasi, dari asal kata 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya”. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari 

informasi terkait dengan penelitian. Adapun informasi yang dikumpulkan melalui 

studi dokumentasi, yaitu data mahasiswa Departemen Pendidikan Geografi yang 

Membayar SPP pada Semester Genap Tahun 2013/2014 data tersebut bersumber 

dari Divisi Akademik dan Kemahasiswaan FPIPS UPI, informasi mengenai 

struktur kurikulum Departemen Pendidikan Geografi FPIPS UPI, dan silabus 

Departemen Pendidikan Geografi FPIPS UPI. 

 

J. Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan 

regresi linear sederhana. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran terkait dengan motivasi dan kemampuan metakognitif mahasiswa. 

Sedangkan regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis kontribusi 

motivasi terhadap kemampuan metakognitif. 

Adapun penjelasan menurut Sugiyono (2011, hlm. 29) “statistik deskriptif 

adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
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umum.” Dalam penelitian ini, data terkait dengan motivasi dan kemampuan 

metakognitif mahasiswa akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata secara terperinci. Tujuan 

dari pembuatan tabel distribusi frekuensi itu sendiri adalah agar data hasil 

penelitian yang cukup banyak disajikan dengan tampilan yang lebih komunikatif 

dan karakteristik kemampuan metakognitif dan motivasi mahasiswa secara umum 

dapat langsung diketahui melalui tebel tersebut. Adapun langkah-langkah dalam 

membuat tabel distribusi frekuensi menurut Sugiyono (2011, hlm. 36-38), yaitu: 

1. Lakukan skoring untuk setiap jawaban yang diberikan oleh responden pada 

setiap item. 

2. Masukkan data hasil penelitian ke dalam tabel. 

3. Jumlahkan data tersebut untuk mengetahui total skor dari setiap responden. 

4. Agar lebih mudah dalam penghitungan, susunlah data dari skor terendah ke 

skor tertinggi.  

5. Setelah skor terendah dan tertinggi diketahui, hitunglah rentang data dengan 

cara skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah ditambah 1. 

6. Menentukan jumlah kelas interval atau kategori yang diinginkan. Dalam 

penelitian ini, peneliti membuat tiga kelas interval atau tiga kategori yaitu 

rendah, sedang, tinggi. 

7. Menghitung panjang kelas, yaitu dengan membagi rentang data dengan jumlah 

kelas interval atau kategori yang diinginkan.  

8. Menyusun interval kelas yang dimulai dengan skor terkecil. 

9. Hitunglah data yang termasuk ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi 

sesuai dengn kelas interval untuk mengetahui frekuensi setiap kelasnya. 

10. Jika sudah diketahui frekuensi setiap kelasnya kemudian ubah ke dalam 

presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mencari besarnya 

kontribusi motivasi terhadap kemampuan metakognitif. Menurut Sugiyono (2011, 

hlm. 261) “regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”. Dalam 

menganalisis besarnya kontribusi motivasi terhadap kemampuan metakognitif 

mahasiswa dilakukan penghitungan dengan menggunakan persamaan umum 

regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut: 

 

       

 

Keterangan: 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a :  Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan). 

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan 

variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis 

turun. 

X :  Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

 Sumber: Sugiyono (2011, hlm. 261) 

 

Untuk menghitung harga a dan b dapat menggunakan rumus berikut: 

 

  
 ∑          ∑       

          
 

 

 

  
 ∑     ∑       
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Sumber: Sugiyono (2011, hlm. 262) 

 

Untuk menghitung korelasi antarvariabel dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

    
  ∑     ∑    ∑  

√                        
 

 

Keterangan: 

r : Korelasi anatara variabel X dengan Y 

X : Variabel bebas 

Y : Variabel terikat 

Sumber: Sugiyono (2011, hlm. 274) 

Hubungan antarvariabel dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan 

antarvariabel dinyatakan sempurna apabila mempunyai koefisien korelasi 1 atau -

1. Dan apabila tidak terdapat hubungan maka koefisien korelasi menunjukan 

angka 0. Penafsiran terhadap koefisien korelasi dapat diketahui besar kecilnya 

melalui pedoman interprestasi hubungan anatarvariabel. Adapun pedoman untuk 

memeberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi yaitu terdapat pada tabel 

3.4 berikut ini: 

 

Tabel 3.4 Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 

No. Intervasl Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 - 0,199 Sangat rendah 

2 0,20 - 0,399 Rendah 

3 0,40 - 0,599 Sedang 

4 0,60 - 0,799 Kuat 

5 0,80 - 1,000 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono (2011: 231) 
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Setelah mengetahui hubungan antarvariabel, besarnya kontribusi motivasi 

(X) terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa (Y) dapat diketahui melalui 

penghitungan koefisien determinasi. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menentukan koefisien determinasi yaitu: 

 

             

 

Keterangan: 

Kp : Nilai Koefisien determinasi  

r : Nilai koefisien korelasi 

Sumber: Riduwan (2010, hlm. 139) 

 

 


