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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

analisisnya menggunakan data-data berupa data numerikal (angka) yang 

diolah menggunakan statistika. Tujuan pendekatan ini untuk memperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara 

variabel yang sedang di teliti (Azwar, 2012, h.5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Tergantung  : Prokrastinasi akademik 

2. Variabel Bebas  : Konformitas teman sebaya 

 

C. Definisi Operasional 

1. Prokrastinasi akademik 

Prokrastinasi adalah kegiatan menunda-nunda untuk 

mengerjakan tugas yang lebih penting dan lebih memilih untuk 

mengerjakan hal-hal yang tidak penting dan lebih menyenangkan. 

Aspek-aspek prokrastinasi yang akan diteliti adalah penundaan untuk 

memulai maupun menyelesaikan tugas, keterlambatan atau 

kelambanan dalam mengerjakantugas, kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual, melakukan aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan daripada mengerjakan tugasnya. Aspek tersebut akan 

diukur dengan menggunakan skala. Semakin tinggi skor pada skala 
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maka semakin tinggi pula prokrastinasi pada subyek, begitu pula 

sebaliknya. 

2. Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas teman sebaya adalah kecenderungan sesorang 

untuk meniru perilaku kelompok teman sebayanya agar dapat 

diterima. Aspek-aspek konformitas terdiri dari rasa takut 

penyimpangan, kekompakan kelompok, kesepakatan kelompok. 

Aspek-aspek tersebut yang akan diteliti dengan menggunakan skala. 

Semakin tinggi skor pada skala, maka semakin tinggi pula tingkat 

konformitas pada subyek, begitu pula sebaliknya. 

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Sebagai populasi, kelompok subjek ini 

harus memiliki karakteristik atau ciri-ciri bersama untuk mebedakan 

dari kelompok subjek yang lain. Ciri yang dimaksudkan tidak hanya 

terbatas dari lokasi tetapi juga karakteristik individu tersebut. (Azwar, 

2012, h.77). Pada penelitian ini populasi yang peneliti gunakan 

sebagai subjek adalah pelajar SMP Kesatrian 1Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Hal tersebut merupakan 

bagian dari populasi, dan harus memiliki ciri-ciri (Azwar, 2012, h.79). 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan cara 
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pengambilan sampel klaster yaitu dengan cara melakukan randomisasi 

terhadap kelompok, bukan secara individual (Azwar, 2000, h.87). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian menggunakan  skala. Skala adalah suatu metode 

penyelidikan dengan stimulus berupa daftar pertanyaan yang tidak 

langsung mengungkap indikator perilaku dari atribut ynag bersangkutan 

dan indikator tersebut berupa item-item, yang kemudian item-item 

tersebut harus direspon oleh subyek, respon subyek tidak 

diklasifikasikan sebagai jawab benar atau salah selama jawaban tersebut 

sesuai dengan keadaan sebenarnya dan jujur (Azwar,2000, h.4). 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan dua macam skala yaitu skala prokrastinasi akademik dan 

skala konformitas teman sebaya. 

 

1. Skala prokrastinasi akademik 

Skala ini digunakan untuk mengukur prokrastinasi akademik, 

yang  berdasarkan ciri-ciri prokrastinasi yaitu menunda mengerjakan 

tugas, terlambat mengerjakan tugas, adanya kesenjangan waktu 

antara rencana dengan kinerja aktual, dan menghindari tugas dengan 

melakukan pekerjaan lain lebih menyenangkan daripada melakukan 

tugas yang harus dikerjakan. 

Skala prokrastinasi terdiri dari item-item pernyataan positif 

(favourable) dan pernyataan negatif (unfavourable). Dalam skala ini 

terdapat empat kategori pilihanyaitu “Tidak Pernah” (TP), “Jarang” 
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(J), “Sering” (S), “Sangat Sering” (SS). Pada item favourable untuk 

respon “Tidak Pernah” (TP) diberikan skor 1, untuk respon “Jarang” 

(J) diberikan skor 2, untuk respon “Sering” (S) diberikan skor 3 dan 

untuk respon “Sangat Sering” (SS) akan mendapatkan skor 4. 

Sedangkan untuk item unfavourable “Tidak Pernah” (TP) diberikan 

skor 4, untuk respon “Jarang” (J) diberikan skor 3, untuk respon 

“Sering” (S) diberikan skor 2 dan untuk respon “Sangat Sering” (SS) 

akan mendapatkan skor 1.    

 

 

Tabel 1 

Blueprint skala prokrastinasi akademik 

 

 

 

 

 

Ciri-ciri 

Prokrastinasi 

Akademik 

 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item 

 Favourable Unfavourable 

Menunda 

mengerjakan tugas 
3 3 6 

Terlambat 

mengerjakan tugas 
3 3 6 

Adanya kesenjangan 

waktu antara 

rencana dengan 

kinerja aktual 

3 3 6 

Menghindari tugas 

dengan melakukan 

pekerjaan lain lebih 

menyenangkan daripada melakukan 

tugas yang harus 

dikerjakan 

3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
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2. Skala Konformitas Teman Sebaya 

 

Skala ini digunakan untuk mengukur konformitas teman 

sebaya, yang berdasarkan aspek takut penyimpangan,kekompakan, 

kesepakatan. Skala konformitas terdiri dari item-item pernyataan 

positif (favourable) dan pernyataan negatif (unfavourable). Dalam 

skala ini terdapat empat kategori pilihan yaitu “Sangat Sesuai” (SS), 

“Sesuai” (S), “Tidak Sesuai” (TS), “Sangat Tidak Sesuai” (STS). 

Pada item  favourable untuk respon “Sangat Sesuai” (SS) diberikan 

skor 4, untuk respon “Sesuai” (S) diberikan skor 3, untuk respon 

“Tidak Sesuai” (TS) diberikan skor 2 dan untuk respon “Sangat 

Tidak Sesuai” (STS) akan mendapatkan skor 1. Sedangkan untuk 

item unfavourable “ Sangat Tidak Sesuai” (STS) diberikan skor 4, 

untuk respon “Tidak Sesuai” (TS) diberikan skor 3, untuk respon 

“Sesuai” (S) diberikan skor 2 dan untuk respon “Sangat Sesuai” (SS) 

akan mendapatkan skor 1.    

 

Tabel 2 

Blueprint Skala Konformitas Teman Sebaya 

 

 

 

 

Aspek Konformitas 

Teman Sebaya 

 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item 
Favourable Unfavourable 

Rasa takut penyimpangan 4 4 8 

Kekompakan 4 4 8 

Kesepakatan  4 4 8 

Jumlah 12 12 24 
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F. Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

a. Uji Validitas Alat Ukur 

Azwar (2000, h.6) mendefinisikan validitas sebagai aspek 

kecermatan pengukuran, yaitu suatu alat ukur akan dikatakan valid 

apabila tidak hanya mengungkap data secara tepat namun juga 

memberi gambaran mengenai data tersebut. Valid atau tidaknya 

suatu alat ukur dapat dilihat dari mampu atau tidaknya alat  tersebut 

mencapai tujuan pengukuran. 

Pengukuran validitas dalam penelitian ini diukur dengan 

pendekatan konsistensi internal yaitu mengkorelasi skor item dengan 

skor item total item skala mengingat skala penelitian menggunakan 

skor interval, maka digunakan teknik korelasi product moment 

(Azwar, 2000, H.19). 

Komputasi koefisien korelasi antar item dengan skor total 

akan mengakibatkan over estimate terhadap korelasi yang 

sebenarnya, sehingga dilakukan koreksi dengan rumus Part-Whole 

(Azwar, 2000, H.116). 

 

b. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2000, h.6) mendefinisikan sebuah reliabilitas, 

reliabilitas adalah  pengukuran yang bisa dipercaya. Hasil bisa 

dipercaya apabila beberapa kali proses pengukuran kepada subjek 

sama dengan hasil yang relatif sama, dengan catatatn selama aspek 

yang diukur tidak berubah. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis varian Alpha-Crobanch. 
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G. Metode Analisis Data 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan prokrastinasi 

akademik denngan konformitas teman sebaya, sehingga teknik yang akan 

di gunakan adalah teknik product moment (Winarsunu, 2002, h.72) 

karena bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel (variabel 

tergantung dan variabel bebas) dengan jenis data masing-masing adalah 

interval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




