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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga dibahas mengenai metode penelitian yang memaparkan desain 

penelitian, partisipan, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian dan analisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu penelitian terhadap masalah sosial 

yang berdasarkan pengujiannya dari sebuah teori yang terdiri dari variabel, 

yang diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk 

menentukan kebenaran teori (Cresswell, 2012: 1-2). Data hasil penelitian 

berupa skor dan akan diproses melalui pengolahan dan pengujian statistik, 

kemudian dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran bagaimana 

perbandingan Self-Regulation peserta didik Program Peminatan IPA dan IPS. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

komparatif. Menurut Silalahi Ulber (2006) penelitian komparatif adalah 

penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif 

dapat berupa komparatif deskriptif maupun komparatif korelasional. 

Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang 

berbeda. Selanjutnya menurut Hasan (2002: 126-127) analisis komparasi atau 

perbandingan adalah prosedur statistik guna menguji perbedaan di antara dua 

kelompok data (variabel) atau lebih, sehingga sesuai dengan tujuan awal 

peneliti yaitu untuk membandingkan tingkat regulasi diri peserta didik 

berdasarkan Program Peminatan IPA dan IPS di SMA Negeri 4 bandung Tahun 

Ajaran 2019/2020. 

3.2 Partisipan Penelitian 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian adalah peserta didik Program 

Peminatan IPA dan IPS kelas XI SMA Negeri 4 Bandung. Jumlah partisipan 

yang terlibat adalah sebanyak 362 peserta didik. Pemilihan partisipan 

penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 
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1. Peserta didik kelas XI sedang berada pada tahap remaja, menurut Piaget 

(Santrock, 1995: 10) remaja memiliki kemampuan kognitif untuk 

mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik mengenai cara 

memecahkan masalah. Kemudian menarik kesimpulan secara sistematis 

atau menyimpulkan, pola mana yang diterapkan dalam memecahkan 

masalah belajar, bagaimana agar mampu mengembangkan potensi 

belajarnya dengan baik sehingga tujuan belajarnya dapat tercapai. 

2. Peserta didik kelas XI berada pada rentang usia 16-17 tahun yang dalam 

lingkup psikologi perkembangan individu berada pada masa remaja tengah 

(middle adolescence) yaitu pada masa perubahan kepribadian dan berada 

pada usia bermasalah. Dengan demikian banyak kondisi yang dapat 

membentuk kepribadian dan mempengaruhi bagaimana cara mengatasi 

masalah. 

3. Remaja dapat memikirkan tentang masa depan dengan membuat  

perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk 

mencapainya, serta menyadari tentang aktivitas kognitif dan mekanisme 

yang membuat proses kognitif menjadi efisien atau tidak efisien serta 

menghabiskan waktunya untuk mempertimbangkan pengaturan kognitif 

internal tentang bagaimana dan apa yang harus dipikirkannya (Keating 

dalam Yusuf, 2011: 195). Dengan demikian, self-regulation merupakan 

salah satu strategi untuk mempersiapkan masa depan.  

4. Pada usia remaja akan dihadapkan oleh berbagai minat, salah satunya 

adalah minat pendidikan yang mana remaja suka mengeluh tentang 

sekolah, sehingga mereka bersikap kritis terhadap guru-guru dan cara guru 

mengajar. Minat remaja pada pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat 

mereka pada pekerjaan, dengan demikian remaja menaruh minat pada 

pelajaran-pelajaran yang nantinya berguna dalam bidang pekerjaan yang 

diinginkannya. Karena keberhasilan dalam tugas-tugas tersebut merupakan 

jalan menuju keberhasilan masa depan (Hurlock, 1980: 220). 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah peserta didik kelas XI Program 

Peminatan IPA dan IPS SMA Negeri 4 Bandung tahun ajaran 2019/2020. 

Jumlah peserta didik kelas XI di SMA Negeri 4 Bandung adalah 362 orang. 

Sebanyak 30 peserta didik diambil sebagai partisipan dalam uji validitas 

instrumen. Jumlah tersebut sesuai dengan pendapat Crocker & Algina (2008 

dalam Supratiknya, 2014: 203) bahwa uji coba pendahuluan disarankan 

dilaksanakan pada kelompok sampel testi yang memiliki karakteristik seperti 

populasi sasaran tes dalam jumlah yang tidak terlalu besar, yaitu sekitar 15-30 

orang, dan dilaksanakan secara informal. Jumlah peserta didik yang menjadi 

partisipan dalam uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1  

Partisipan Uji Coba Instrumen 

Kelas Jumlah Peserta 

didik 

XI IPA 15 

XI IPS 15 

TOTAL 30 

 

Dengan demikian, jumlah peserta didik yang dijadikan populasi dalam 

penelitian adalah sebanyak 332 orang. Pada penelitian ini akan diambil sampel 

dengan cara random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana adalah 

cara pengambilan sampel di mana setiap unsur yang membentuk populasi 

diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Suharsaputra, 

2012: 116). Untuk menentukan peserta didik yang akan menjadi sumber data, 

maka pengambilan sampelnya berdasarkan populasi yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2018: 121). Cara pengambilan sampel yang dilakukan peneliti 

adalah dengan cara mengundi. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian komparatif yaitu 

membandingkan antara Program Peminatan IPA dan IPS, sehingga jumlah 

sampel dalam setiap Program Peminatan diseimbangkan. Batasan sampel 

minimal dalam penelitian deskriptif adalah 100 sampel (Fraenkel & Wallen, 
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1993: 92). Penentuan jumlah sampel mengacu pada formula Isaac dan Michael. 

Formula Isaac dan Michael memberikan ketentuan jumlah sampel berdasarkan 

tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10% (Sugiyono, 2010: 128). Berdasarkan 

formula ini, ditentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan 

tingkat kesalahan yang dikehendaki. Dari sebanyak 332 peserta didik dengan 

tingkat kesalahan yang dikehendaki sebesar 5%, maka ditentukan sampel 

penelitian berjumlah 167 yang dibagi ke dalam dua Program Peminatan, yaitu 

IPA dan IPS. 

Tabel 3.2  

Partisipan Penelitian 

Kelas 
Jumlah Peserta 

didik 

XI IPA 84 

XI IPS  83 

TOTAL 167 

Dikarenakan jumlah sampelnya ganjil, maka pembagian jumlah 

responden tiap Program Peminatan dipertimbangkan atas dasar jumlah kelas 

dari Program Peminatan, yaitu Program Peminatan IPA lebih banyak dari 

Program Peminatan IPS, sehingga jumlah respondennya pun lebih besar 

(selisih 1 sampel) dari Program Peminatan IPS. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, self regulation merujuk pada konsep Bandura. 

Menurut Bandura (1986), self-regulation memiliki tiga aspek, yaitu observasi 

diri (self observation), penilaian diri (self judgement), reaksi diri (self reaction). 

Aspek tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 5 aspek yaitu: mengatur 

standar dan tujuan (setting standards and goals), observasi diri (self-

observation), evaluasi diri (self-evaluation), reaksi diri (self-reaction), dan 

refleksi diri (self-reflection) (Bandura, dkk dalam Ormrod, 2011: 132-133). 

Penelitian ini menggunakan satu instrumen, yaitu kuesioner respons regulasi 

diri peserta didik. Adapun untuk mengetahui jenis peminatannya, disediakan 

pilihan jawaban pada lembar yang sama dengan kuesioner regulasi diri. 
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Kuesioner regulasi diri yang digunakan mengadaptasi dari skala regulasi diri 

Bandura yang dikembangkan oleh Santoso pada tahun 2015.  

Proses pengembangan instrumen diperlukan untuk membuat kisi-kisi 

alat pengumpul data yang dikembangkan dari variabel-variabel penelitian. 

Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pengembangan instrumen yaitu 

dengan merumuskan definisi operasional variabel (DOV). Definisi operasional 

variabel dikembangkan ke dalam bentuk kisi-kisi instrumen berdasarkan teori 

dari setiap variabel yang nantinya akan disusun dalam bentuk item pernyataan. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel (DOV) 

Variabel dalam penelitian ini adalah Regulasi diri. Variabel tersebut 

didefinisikan dalam definisi operasional variabel sebagai berikut. 

1. Regulasi diri 

Regulasi diri dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 4 Bandung dalam mengatur dirinya 

sendiri, mempengaruhi tingkah lakunya dengan cara mengatur lingkungan, 

menciptakan dukungan kognitif, serta mengadakan konsekuensi bagi 

tingkah lakunya sendiri. Aspek-aspek dalam regulasi diri yaitu mengatur 

standar dan tujuan (setting standards and goals), observasi diri (self-

observation), evaluasi diri (self-evaluation), reaksi diri (self-reaction), dan 

refleksi diri (self-reflection). 

a. Mengatur standar dan tujuan 

Peserta didik menetapkan standar kepada dirinya sendiri. Standar 

tersebut dapat diambil dari dirinya sendiri maupun menggunakan 

standar perilaku orang lain untuk diterapkan dalam dirinya. Lalu peserta 

didik menetapkan tujuan, agar perilakunya dapat terarah dan sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan. 

b. Observasi diri  

Peserta didik melakukan pengamatan terhadap dirinya sendiri. Dengan 

observasi diri peserta didik dapat mengetahui apa yang menjadi 

kelebihan yang perlu ditingkatkan dan apa kekurangan yang perlu 
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diperbaiki, sehingga dalam setiap perilakunya mengalami 

perkembangan ke arah tujuan yang akan dicapai. 

c. Evaluasi Diri 

Peserta didik akan melakukan penilaian terhadap perilakunya. Penilaian 

ini dilakukan setelah melalui proses observasi diri. Dalam aspek ini, 

peserta didik menilai apakah perilakunya sudah sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan dalam mencapai suatu tujuan. 

d. Reaksi Diri 

Pada proses ini, peserta didik dapat memberikan penguatan 

(reinforcement) atas keberhasilan diri mencapai sebuah tujuan dan/atau 

memberikan koreksi ataupun hukuman atas kekeliruan yang dilakukan. 

Pujian atau penghargaan dan kritik terhadap diri sendiri dapat 

berpengaruh dalam perubahan perilaku. 

e. Refleksi Diri 

Dalam tahap ini peserta didik dapat belajar dari pengalaman masa lalu 

untuk kemudian melakukan penyesuaian tujuan, perilaku, dan 

keyakinan untuk masa yang akan datang. Pada tahap terakhir dari 

regulasi diri ini, peserta didik mulai menyusun strategi baru untuk 

mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan pengalaman pada 

masa lalunya, baik kegagalan maupun keberhasilan yang dicapai, 

sehingga perilakunya akan lebih efektif. 

 

3.6 Kisi-kisi Instrumen Regulasi Diri  

Kisi-kisi instrumen regulasi diri mengadaptasi dari Santoso (2015: 68) 

yang indikatornya diambil dari Bandura, Schunk, dan Zimmerman (dalam 

Ormrod, 2011: 132-133) yang kemudian disesuaikan dengan partisipan pada 

penelitian ini, yaitu peserta didik pada rentang usia remaja. Kisi-kisi ini 

memuat 5 indikator atau aspek regulasi diri, yaitu mengatur standar dan tujuan 

(setting standards and goals), observasi diri (self-observation), evaluasi diri 

(self-evaluation), reaksi diri (self-reaction), dan refleksi diri (self-reflection). 



51 

 

 
Vera Rosita, 2020 
PERBANDINGAN TINGKAT REGULASI DIRI PADA PESERTA DIDIK BERDASARKAN PROGRAM 
PEMINATAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI 
SEKOLAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Kuesioner pengungkap tingkat regulasi diri ini disusun dengan jumlah 

pernyataan sebanyak 30 item dan menggunakan skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena (Djaali, 2008, hlm. 28). 

Penggunaan skala likert dipilih karena sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, 

yaitu untuk mengetahui tingkat regulasi melalui sikap, pendapat, dan juga 

persepsi peserta didik. Untuk setiap pernyataan favourable (+/F) jawaban 

diberi skor berturut-turut 1,2,3 dan 4. Sedangkan untuk pernyataan 

unfavourable (-/UF) sistem penskoran berkebalikan yaitu 4,3,2,1.  

Tabel 3.3  

Kisi-kisi Instrumen Regulasi Diri (Sebelum Uji Coba) 

No Aspek Indikator 

Pernyataan Total 

Item 
Favorable Unfavorable 

1 Mengatur 

standar dan 

tujuan 

Menetapkan standar 

perilaku yang diterima 

1 8,16 3 

Mengidentifikasi tujuan 4, 21 13 3 

2 Observasi diri Mengamati diri dalam 

tindakan 

14 2, 22 3 

Mengetahui kekurangan 

dan kelebihan 

3, 17 12 3 

3 Evaluasi diri Mengukur perilaku 

berdasar standar diri 

9, 23 7 3 

Menilai perilaku berdasar 

standar diri 

19 5, 26 3 

4 Reaksi diri Memberi penguatan 

keberhasilan dan kegagalan 

diri 

10, 29 15, 24 4 
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5 Refleksi diri Mengintrospeksi tujuan dan 

perilaku 

6, 28 18, 30 4 

Memeriksa keberhasilan 

dan/atau kegagalan 

berdasar kemampuan diri 

20, 25 11, 27 4 

Jumlah 15 15 30 

 

Tabel 3.4  

Kisi-kisi Instrumen Regulasi Diri (Setelah Uji Coba) 

No Aspek Indikator 

Pernyataan Total 

Item 
Favorable Unfavorable 

1 Mengatur 

standar dan 

tujuan 

Menetapkan standar 

perilaku yang diterima 

1  1 

Mengidentifikasi tujuan 4, 21 13 3 

2 Observasi diri Mengamati diri dalam 

tindakan 

14 2, 22 3 

Mengetahui kekurangan 

dan kelebihan 

3, 17 12 3 

3 Evaluasi diri Mengukur perilaku 

berdasar standar diri 

9, 23 7 3 

Menilai perilaku berdasar 

standar diri 

19 5, 26 3 

4 Reaksi diri Memberi penguatan 

keberhasilan dan kegagalan 

diri 

10, 29 15, 24 4 
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5 Refleksi diri Mengintrospeksi tujuan dan 

perilaku 

6, 28  2 

Memeriksa keberhasilan 

dan/atau kegagalan 

berdasar kemampuan diri 

25 11 2 

Jumlah 14 10 24 

 

3.7 Pengujian Instrumen 

Instrumen pada penelitian ini akan dilakukan empat prosedur pengujian, 

yaitu: 

1. Uji Kelayakan 

Uji kelayakan instrumen dilakukan untuk menguji kesesuaian 

instrumen berdasarkan aspek konstruk, isi, dan bahasa serta subjek 

penelitian yaitu peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Atas kelas XI 

SMA Negeri 4 Bandung. Uji kelayakan instrumen dilakukan dalam bentuk 

judgement oleh dosen departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

(PPB) yaitu Prof. Dr. Syamsu Yusuf, L.N., M.Pd., Drs. Sudaryat Nurdin 

Akhmad, M.Pd., dan Nadia Aulia Nadhiroh, M.Pd. 

Berdasarkan hasil uji kelayakan oleh para dosen penguji, diperoleh 

kesimpulan bahwa tidak terdapat butir kuesioner respons yang perlu 

dibuang, namun terdapat beberapa item yang perlu diperbaiki penggunaan 

kata, seperti konsistensi penggunaan kata “saya” di awal kalimat, dan 

hindari kata yang mengandung makna gradasi (kurang, sering, kadang), 

serta penegasan dalam membuat item pernyataan. 

2. Uji Keterbacaan 

Setelah selesai melakukan judgement instrumen, selanjutnya 

dilakukan uji keterbacaan instrumen. Peserta didik yang menjadi sasaran 

uji keterbacaan adalah peserta didik kelas XI SMA Negeri 4 Bandung 

sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil uji keterbacaan menunjukkan bahwa 

instrumen memadai dan dapat dimengerti oleh peserta didik, namun 
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terdapat beberapa kata yang perlu diganti dengan kata yang mudah 

dipahami. 

3. Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan menguji kuesioner dengan menghitung 

nilai validitas  dari setiap butir pernyataan yang ada dalam kuesioner. 

Dalam hal ini kesioner diberikan kepada sampel peserta didik sebanyak 30 

responden, kemudian skor-skor yang diperoleh dari angket tersebut 

dihitung menggunakan rumus koefisien korelasi product moment dari rank 

spearman dengan bantuan program SPSS. Hasil perhitungan uji validitas 

instrumen regulasi diri disajikan pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.5  

Hasil Uji Validitas 

No Item r hitung r tabel keterangan 

1 0.641 0,361 valid 

2 0.477 0,361 valid 

3 0.736 0,361 valid 

4 0.600 0,361 valid 

5 0.491 0,361 valid 

6 0.554 0,361 valid 

7 0.409 0,361 valid 

8 0,261771 0,361 tidak valid 

9 0.668 0,361 valid 

10 0.452 0,361 valid 

11 0.462 0,361 valid 

12 0.692 0,361 valid 

13 0.637 0,361 valid 

14 0.668 0,361 valid 

15 0.563 0,361 valid 

16 -0,14132 0,361 tidak valid 

17 0.737 0,361 valid 

18 -0,0863 0,361 tidak valid 

19 0.544 0,361 valid 
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20 0,27054 0,361 tidak valid 

21 0.553 0,361 valid 

22 0.455 0,361 valid 

23 0.648 0,361 valid 

24 0.648 0,361 valid 

25 0.694 0,361 valid 

26 0.378 0,361 valid 

27 0,318368 0,361 tidak valid 

28 0.595 0,361 valid 

29 0.592 0,361 valid 

30 0,282528 0,361 tidak valid 

 

Dari tabel hasil uji validitas tersebut dapat dilihat bahwa apabila r 

hitung > r tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel Uji r maka soal 

tersebut valid, dalam hal ini r tabel dengan N=30 dan α = 0,05 adalah 0,361. 

Validitas bergerak dari angka 0,361-0,737. Dari hasil uji validitas dapat 

diambil kesimpulan 24 dari 30 item pernyataan dinyatakan valid, 

sedangkan 6 item pernyataan lainnya tidak valid, sehingga keputusan yang 

diambil yaitu membuang 6 item yang tidak valid. 

 

4. Uji Reliabilitas 

Nurgiyanto, Gunawan dan Marzuki (2002: 329-330) menjelaskan 

bahwa reliabilitas menunjukkan apakah sebuah instrumen dapat mengukur 

sesuatu secara konsisten dari waktu ke waktu. Terdapat tiga macam Teknik 

untuk mengukur kadar reliabilitas instrumen antara lain Teknik stabilitas, 

konsistensi internal, dan equivalensi. Teknik equivalensi terbagi menjadi 

empat Teknik yaitu belah dua, Kuder-Richardson 20, Kuder Richardson 21, 

dan Alpha Cronbach. Reliabilitas Alpha Cronbach digunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen pernyataan yang jawabannya berskala. 

Berikut adalah rumus koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. 

 r = 
𝑘

𝑘−1
(1

∑𝜎𝑖2

𝜎2
) 

Keterangan: 
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r : koefisien reliabilitas yang dicari 

k : jumlah butir pernyataan 

σi2  : varians butir pernyataan 

σ2 : varians skor tes 

Uji reliabilitas pada penelitian dilakukan menggunakan SPSS versi 

24.0 for windows. Menurut Guilford (dalam Supratiknya, 2014: 207) 

koefisien minimum yang dipandang memuaskan untuk reliabilitas tes 

adalah 0,70. Di bawah angka tersebut sebuah tes menjadi kurang memadai 

untuk digunakan bagi perorangan sebab hal itu menunjukkan bahwa 

kesalahan baku skor tampak sedemikian besar sehingga interpretasi skor 

menjadi meragukan. Hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada 

Tabel 3.6. 

Tabel 3.6  

Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.941 24 

 

Dari tabel hasil uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa 

instrumen reliabel yaitu dilihat dari kolom Cronbach’s Alpha sebesar 0,941 

yang berarti lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel 

dan memadai untuk digunakan. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan 

dosen penelitian pendidikan kemudian penentuan dosen pembimbing 

sesuai dengan ranah atau tema penelitian yang akan dilaksanakan 

b. Permohonan dan pengajuan judul penelitian kepada dosen pembimbing 

dan dewan skripsi 
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c. Menyusun Bab I, Bab II, Bab III beserta instrumen yang akan 

digunakan sebagai alat ukur penelitian 

d. Pengajuan surat permohonan izin untuk melaksanakan penelitian di 

SMA Negeri 4 Bandung 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan studi pendahuluan di SMA Negeri 4 Bandung dibantu 

oleh guru BK yang bersangkutan 

b. Melakukan pengambilan data di SMA Negeri 4 Bandung secara daring 

c. Melakukan verifikasi, pengolahan, dan analisis data yang diperoleh 

d. Mendeskripsikan dan mengkomparasikan hasil pengolahan data, 

menyusun rancangan program yang sesuai, kesimpulan penelitian, serta 

rekomendasi 

 

3. Tahap Pelaporan 

a. Menyusun skripsi sebagai laporan akhir 

b. Mempresentasikan hasil penelitian 

c. Melakukan penyempurnaan/perbaikan skripsi. 

 

3.9 Analisis Data 

a. Kategorisasi data 

Penentuan kategorisasi data berdasarkan rumus skor ideal sebagai berikut: 

Skor Maksimal Ideal (Smaxl) = Jumlah item x bobot nilai tertinggi 

Skor Minimal Ideal (SminI)  = Jumlah item x bobot niai terendah 

Mean Ideal (MeanI)   = ½ (SmaxI + SminI) 

Standar Deviasi Ideal (SdI)  = ⅙ (SmaxI – SminI) 

Tabel 3.7  

Hasil Perhitungan Skor Ideal 

Skor Ideal SMaxI SMinI Mi SDi 

Regulasi Diri 96 24 60 12 

Aspek Mengatur Standar dan Tujuan 16 4 10 2 

Aspek Observasi Diri 24 6 15 3 
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Aspek Evaluasi Diri 24 6 15 3 

Aspek Reaksi Diri 16 4 10 2 

Aspek Refleksi Diri 16 4 10 2 

 

Setelah diketahui skor idealnya, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rentang nilai untuk diklasifikasikan menjadi tiga kategori, 

yaitu tinggi, sedang, rendah. Menurut Azwar (2016) sebagai berikut: 

Tabel 3.8  

Kategorisasi Umum Regulasi Diri 

Rentang Skor Kategori 

X > (Mi + SDi) X > 72 Tinggi 

(Mi – SDi) ≤ X ≤ (Mi + SDi) 48 ≤ X ≤ 72 Sedang 

X < (Mi - SDi) X < 48 Rendah 

Tabel 3.9 

Kategorisasi Per Aspek Regulasi Diri 

Aspek 
Kategori 

Tinggi Sedang Rendah 

Mengatur standar dan tujuan X >12 8 ≤ X ≤ 12 X < 8 

Observasi Diri X > 18 12 ≤ X ≤ 18 X < 12 

Evaluasi Diri X > 18 12 ≤ X ≤ 18 X < 12 

Reaksi Diri X >12 8 ≤ X ≤ 12 X < 8 

Refleksi Diri X >12 8 ≤ X ≤ 12 X < 8 

 

Kategorisasi tingkatan pada regulasi diri yang terdiri dari tinggi, 

sedang, dan rendah diartikan sebagai berikut: 

1. Tinggi: artinya peserta didik mampu mengatur dan menjalankan 

tingkah laku sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performanya 

dalam mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan 

2. Sedang: artinya peserta didik cukup mampu mengatur dan 

menjalankan tingkah laku sebagai strategi yang berpengaruh terhadap 

performanya dalam mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti 

peningkatan 
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3. Rendah: artinya peserta didik kurang mampu mengatur dan 

menjalankan tingkah laku sebagai strategi yang berpengaruh terhadap 

performanya dalam mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti 

peningkatan 

Adapun untuk pembeda antara peserta didik Program Peminatan 

IPA dan IPS SMA Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 2019/2020 diberi 

tanda pilihan Program Peminatan. Program Peminatan IPA diberi tanda 

angka satu dan Program Peminatan IPS diberi tanda angka dua. 

Penyekoran ke dalam bentuk angka untuk mempermudah pengolahan dan 

pengkategorian data yang memungkinkan untuk adanya pengolahan 

statistik menggunakan software Microsoft Excel dan software SPSS versi 

24.0. 

 

b. Analisis Perbandingan  

Uji perbandingan dalam penelitian ini menggunakan Mann 

Whitney U Test. Mann Whitney U Test atau Uji Mann Whitney U Test 

merupakan analisis statistik nonparametrik yang bertujuan untuk 

menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata dan median yang 

signifikan dari sampel yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan 

sampel yang akan diteliti yaitu perbandingan regulasi peserta didik 

berdasarkan Program Peminatan IPA dan IPS. Terdapat 4 asumsi 

persyaratan penggunaan uji Mann Whitney U Test yang dikutip dari 

www.statiskian.com, yaitu: 

1) Skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila 

skala data berupa interval atau rasio, maka asumsi normalitas tidak 

terpenuhi. 

2) Data berasal dari 2 kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok 

atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskall Wallis). 

3) Variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal 

dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. 
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4) Adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua kelompok 

(karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat 

dapat dilakukan adalah uji Lavene’s Test). 

 

c. Uji Signifikansi/Uji Hipotesis 

H0 : tidak ada perbedaan regulasi diri peserta didik antara Program 

Peminatan IPA dan IPS 

Ha : ada perbedaan regulasi diri peserta didik antara Program Peminatan 

IPA dan IPS 

Berikut merupakan kriteria untuk menerima atau menolak 

hipotesis: 

Jika nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

Jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

signifikan. 

 


