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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menganalisis data 

dengan menggunakan angka. Data penelitian kuantitatif berwujud 

bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi) yang dianalisis 

dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, sekaligus untuk melakukan 

prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain 

(Cresswell dalam Alsa, 2003).  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Keduanya adalah:  

1. Variabel tergantung  : Prokrastinasi Akademik 

2. Variabel bebas  : Dukungan Sosial 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional berfungsi untuk memperjelas arti dari variabel 

yang digunakan dalam penelitian serta berguna untuk menghindari 

adanya salah pengertian mengenai data yang dikumpulkan. Berikut 

definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini: 



 33 

1. Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi akademik adalah perilaku penundaan yang 

dilakukan secara sengaja dalam memulai ataupun menyelesaikan 

tugas-tugas akademik dengan memilih mengerjakan aktivitas lain 

yang tidak relevan dan mendatangkan hiburan. Prokrastinasi 

akademik akan diungkap dalam Skala Prokrastinasi Akademik 

yang disusun peneliti berdasarkan indikator ciri-ciri prokrastinasi 

akademik, yaitu adanya penundaan waktu dalam memulai dan 

menyelesaikan tugas, adanya keterlambatan dalam mengerjakan 

tugas, adanya kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja 

aktual, serta adanya kecenderungan untuk melakukan aktivitas lain 

yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan 

daripada mengerjakan tugas.  

Tinggi rendahnya prokrastinasi pada subjek dapat 

ditunjukkan dengan melihat hasil skor yang diperoleh dari skala. 

Dalam hal ini, semakin tinggi skor pada skala menunjukkan 

adanya tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi pada diri 

subjek, demikian pula sebaliknya. 
 

2. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah berbagai bentuk bantuan verbal 

atau non-verbal dari orang-orang di lingkungan sekitar kepada 

individu yang mencakup jenis-jenis bantuan emosi, penghargaan, 

instrumental, dan informasi. Dengan adanya dukungan sosial 
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tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa mengatasi 

masalahnya dalam menyelesaikan studi. Untuk mengukur 

dukungan sosial, peneliti menggunakan Skala Dukungan Sosial 

yang disusun berdasarkan empat jenis dukungan sosial, yaitu 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental dan dukungan informasional. 

Semakin tinggi skor yang didapatkan subjek dari item-item 

Skala Dukungan Sosial, maka semakin positif persepsi subjek 

tersebut terhadap dukungan sosial yang diterimanya, sebaliknya 

semakin rendah skor total yang didapatkan subjek dari item-item 

Skala Dukungan Sosial, maka semakin negatif persepsi subjek 

tersebut terhadap dukungan sosial yang diterimanya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek 

penelitian yang mencakup manusia, hewan, tumbuhan, benda, 

gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Nawawi, 1990). 

Selain itu, populasi juga dapat didefinisikan sebagai wilayah 

generalisasi berupa subjek atau objek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya (Sangadji & Sopiah, 

2010). 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah FIB UNDIP 

yang memenuhi tiga kriteria, yaitu: Pertama, telah melewati masa 

studi lebih dari 5 (lima) tahun; kedua, masih terdapat sebagai 

mahasiswa aktif secara akademik; dan ketiga, diterima sebagai 

mahasiswa pada tahun akademik 2009 hingga 2012.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki populasi (Sangadji & Sopiah, 2010). Oleh 

karenanya, sampel harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

populasinya. Suatu sampel dapat dikatakan sebagai representasi 

yang baik dari bagian populasinya jika karakteristik sampel sama 

dengan karakteristik populasinya.  

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah quota sampling yang menentukan jumlah sampel 

dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota 

(jatah) yang diinginkan (Noor, 2011). Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari mahasiswa Jurusan Sejarah FIB 

UNDIP yang termasuk dalam populasi penelitian dan dipilih 

melalui pengambilan kesengajaan yang seimbang atau 

proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa setiap angkatan 

(tahun akademiknya). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. 

Skala adalah alat pengumpul informasi yang disusun berdasarkan 

aspek-aspek dari atribut psikologi yang diukur dan di dalamnya 

memiliki sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis untuk 

dijawab secara tertulis oleh subjek atau responden penelitian. 

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah Skala 

Prokrastinasi Akademik dan Skala Dukungan Sosial. Pada kedua skala 

tersebut, di dalamnya masing-masing terdapat beberapa item-item 

pernyataan yang sifatnya favorable dan unfavorable. Item favorable 

merupakan item yang isinya berbentuk pernyataan positif dan bersifat 

mendukung atau menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, 

sedangkan item unfavorable merupakan item yang isinya berbentuk 

pernyataan negatif dan memiliki sifat tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri atribut yang diukur. 

Setiap item dari kedua skala tersebut memiliki empat tingkat 

pilihan jawaban, yaitu “Sangat Sesuai” (SS). “Sesuai” (S), “Tidak 

Sesuai” (TS), dan “Sangat Tidak Sesuai” (STS). Dalam hal ini, subjek 

penelitian diminta untuk memilih salah satu dari empat alternatif pilihan 

jawaban yang disediakan. 

Pada item-item yang berbentuk pernyataan positif (favorable), skor 

jawaban berada pada rentang antara nilai 4 sampai dengan 1. 

Rinciannya, pilihan SS akan mendapatkan nilai 4, pilihan S akan 
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mendapatkan nilai 3, pilihan TS akan mendapatkan nilai 2, dan pilihan 

STS akan mendapatkan nilai 1. Sedangkan pada item-item yang 

berbentuk pernyataan negatif (unfavorable), skor jawaban berada pada 

rentang antara nilai 1 sampai dengan 4. Rinciannya, pilihan SS akan 

mendapatkan nilai 1, pilihan S akan mendapatkan nilai 2, pilihan TS 

akan mendapatkan nilai 3, dan pilihan STS akan mendapatkan nilai 4. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat dua skala yang 

digunakan sebagai alat ukur, yaitu: 

1. Skala Prokrastinasi Akademik 

Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa dan disusun oleh peneliti berdasarkan 

ciri-ciri prokrastinasi akademik menurut Ferrari, Johnson dan 

McCown, yaitu adanya gejala-gejala seperti: 

a) Penundaan waktu dalam memulai dan menyelesaikan tugas. 

Ketika mendapatkan tugas, individu tidak segara 

mengerjakan tugas tersebut dengan berbagai macam alasan 

atau ingin mencari inspirasi agar mendapatkan hasil yang 

sempurna. 

b) Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. 

Individu yang melakukan prokrastinasi banyak 

menghabiskan waktu secara berlebihan dan melakukan 

banyak hal yang sebenarnya tidak diperlukan, tanpa 

memperhitungkan keterbatasan waktu yang dimilikinya. 
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c) Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. 

Individu yang melakukan prokrastinasi memiliki kesulitan 

dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan batas waktu 

yang telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya. 

d) Melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih 

menyenangkan dan mendatangkan hiburan daripada 

mengerjakan tugas. 

Adapun rancangan Skala Prokrastinasi Akademik dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Blueprint Skala Prokrastinasi Akademik 

No Ciri-Ciri  
Prokrastinasi Akademik 

Jenis Item Jumlah Favorable Unfavorable 

1 
Penundaan waktu dalam 
memulai dan 
menyelesaikan tugas 

3 3 6 

2 Keterlambatan dalam 
mengerjakan tugas 3 3 6 

3 

 
Kesenjangan waktu 
antara rencana dan 
kinerja aktual 
 

3 3 6 

4 

Melakukan aktivitas lain 
yang dipandang lebih 
menyenangkan dan 
mendatangkan hiburan 
daripada mengerjakan 
tugas 

3 3 6 

Total 12 12 24 
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Skala Prokrastinasi Akademik ini berisi item-item 

berjumlah 24 item, yang terdiri dari 12 item favorable dan 12 item 

unfavorable. 

2. Skala Dukungan Sosial 

Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat dukungan sosial 

dan disusun oleh peneliti berdasarkan jenis-jenis dukungan sosial 

menurut Sarafino, yaitu: 

a) Dukungan emosional, berupa dukungan yang melibatkan 

pemberian rasa perhatian dan empati terhadap individu. 

b) Dukungan penghargaan, berupa dukungan yang melibatkan 

pemberian pernilaian positif terhadap suatu ide, perasaan 

dan performa atau perilaku individu. 

c) Dukungan instrumental, berupa dukungan yang melibatkan 

pemberian bantuan secara langsung, baik yang berbentuk 

materi (benda) ataupun non-materi (jasa). 

d) Dukungan informasional, berupa dukungan yang 

melibatkan pemberian suatu nasehat, petunjuk, dan saran 

yang bermanfaat kepada individu. 

Adapun rancangan Skala Dukungan Sosial dapat dilihat 

pada Tabel 2.  
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Tabel 2 

Blueprint Skala Dukungan Sosial 

No Jenis-Jenis  
Dukungan Sosial 

Jenis Item Jumlah Favorable Unfavorable 

1 Dukungan emosional 3 3 6 

2 Dukungan penghargaan 3 3 6 

3 Dukungan instrumental 3 3 6 

4 Dukungan informasional 3 3 6 
Total 12 12 24 

 

Skala Dukungan Sosial ini berisi item-item berjumlah 24 

item, yang terdiri dari 12 item favorable dan 12 item unfavorable. 
 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas menunjuk pada sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukurinya (Sangadji & Sopiah, 2010). 

Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat tersebut dapat 

menjalankan fungsinya dengan mengukur “apa yang seharusnya diukur” 

oleh alat tersebut (Nasution, 2014). 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan validitas item 

atau validitas soal. Suryabrata (2005) menyebutkan bahwa validitas 

item merupakan derajat kesesuaian antara suatu soal dengan perangkat 

soal-soal lain, ukuran validitas soal adalah korelasi antara skor pada soal 

itu dengan skor pada perangkat soal (item total correlation). 
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Untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor item dengan 

skor total pada Skala Prokrastinasi Akademik dan Skala Dukungan 

Sosial, digunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 

Setelah mendapatkan hasil koefisien korelasi serta untuk menghindari 

terjadinya over estimate (angka korelasi yang kelebihan bobot), maka 

perlu dikoreksi kembali menggunakan teknik korelasi Part Whole 

dengan menggunakan alat bantu komputer. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dipercaya dan diandalkan untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data (Sangadji & Sopiah, 2010). Suatu alat ukur dapat 

dikatakan reliabel apabila alat tersebut dapat secara konsisten 

menunjukkan hasil pengukuran yang sama, meskipun dilakukan pada 

waktu yang berbeda dan digunakan berulang kali (Nasution, 2014). 

Reliabilitas seringkali dinyatakan dalam angka numerikal dan biasanya 

berbentuk koefisien. Nilai koefisien yang tinggi menunjukkan tingkat 

reliabilitas yang tinggi pula (Sukadji, 2000). 

Untuk mengetahui reliabilitas Skala Prokrastinasi Akademik dan 

Skala Dukungan Sosial di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik korelasi Alpha Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

pengolahan data yang diperoleh dengan tujuan agar rumusan masalah 

penelitian bisa terpecahkan, hipotesis penelitian bisa dibuktikan ataupun 

diuji hingga tujuan akhir penelitian bisa tercapai (Sangadji & Sopiah, 

2010). Data tentang hasil pengukuran variabel-variabel dalam penelitian 

ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa skala. Data 

tersebut selanjutnya akan dianalisa menggunakan teknik analisa korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson untuk melihat dan mengetahui 

hubungan atau korelasi antara kedua variabel dalam penelitian ini. 
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