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BAB IV   

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penjelasan mengenai orientasi kancah penelitian adalah untuk 

memberikan gambaran lokasi penelitian dan karakteristik subjek 

penelitian yang menjadi sasaran penyebaran kuesioner untuk 

kepentingan pengambilan data. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu 

Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang.  

Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 

Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960. Keputusan 

Menteri tersebut berlaku pada tanggal 15 Oktober 1957 untuk 

mengenang peristiwa Pertempuran Lima Hari yang bersejarah di kota 

Semarang, sehingga ditetapkan sebagai Dies Natalis UNDIP. Hal 

tersebut sejalan dengan tujuan UNDIP untuk mewujudkan cita-cita 

mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan bangsa. Fakultas Ilmu 

Budaya (FIB) merupakan satu di antara 11 (sebelas) fakultas yang 

dimiliki UNDIP. Jurusan Ilmu Sejarah Program Strata Satu (S-1) 

merupakan satu di antara enam jurusan (Sastra Indonesia, Sastra 

Inggris, Sastra Jepang, Ilmu Perpustakaan, dan Antropologi Sosial) 

yang bernaung di bawah FIB UNDIP. Jurusan Sejarah (S-1) mempunyai 
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24 (dua puluh empat) dosen, dengan klasifikasi 2 (dua) orang Guru 

Besar, 13 (tiga belas) orang berpendidikan Doktor dan 11 (sebelas) 

orang berpendidikan Magister. FIB UNDIP dibentuk melalui Keputusan 

Rektor Nomor 626/Sp/Adm/BUP/1965 tanggal 25 Januari 1965. 

Jurusan atau Departemen Sejarah adalah jurusan pertama yang dibentuk 

bersamaan dengan pembentukan FIB UNDIP. 

Kondisi jumlah mahasiswa yang masih aktif pada Jurusan Ilmu 

Sejarah hingga bulan Mei tahun 2017 adalah sebanyak 520 mahasiswa 

(rentang periode tahun akademik 2009 hingga 2017), dengan jumlah 

rata-rata penerimaan mahasiswa pertahun sebanyak 81 mahasiswa.  

Kondisi kemahasiswaan pada tahun 2017 untuk periode tahun 

mahasiswa yang diteliti sebagai sasaran responden penelitian ini adalah 

pada rentang periode akademik tahun 2009 hingga 2012. Kondisi 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 
Kondisi Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah 

FIB UNDIP Tahun 2017 
 

 
No 
 

Jumlah Mahasiswa 

Tahun Akademik Jumlah Lulus Belum  
Lulus 

1 
 

2 

3 

4 

2009 
 

2010 

2011 

2012 

53 
 

69 

52 

104 

40 
 

44 

31 

61 

13 
 

25 

21 

43 

  278 176 102 
Sumber: Biro Administrasi Kemahasiswaan FIB UNDIP 
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Alasan objektif untuk memilih mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, 

Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Diponegoro (UNDIP) 

Semarang sebagai subjek penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Melalui penelusuran yang dilakukan sebelum menyusun rencana 

(proposal) penelitian berdasarkan data mahasiswa pada 2 (dua) 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di kota Semarang, yaitu Universitas 

Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES), 

ternyata pada Jurusan Ilmu Sejarah FIB UNDIP ditemukan sebagian 

mahasiswa yang memiliki indikasi kecenderungan perilaku 

penundaan atau prokrastinasi akademik yang tinggi serta 

dikombinasikan dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang belum 

lulus dan telah menjalani masa perkuliahan lebih dari 5 (lima) tahun 

dibandingkan jurusan-jurusan lain yang terdapat pada kedua PTN 

tersebut. 

2. Berdasarkan hasil wawancara terbatas pada sebagian mahasiswa 

Jurusan Ilmu Sejarah FIB UNDIP, diketahui bahwa para mahasiswa 

tersebut memilih Jurusan Sejarah atas kesadarannya sendiri, bukan 

adanya paksaaan dari pihak lain. Hal tersebut menarik untuk 

diketahui seberapa besar faktor dukungan sosial memiliki pengaruh 

untuk mencegah terjadinya prokrastinasi akademik yang dialami 

mahasiswa tersebut. 

3. Peneliti memiliki beberapa rekan mahasiswa yang kuliah serta 

mengambil studi di FIB UNDIP. Keberadaan mereka diharapkan 
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dapat membantu peneliti agar proses penelitian berjalan lancar dan 

dapat mencapai tujuan, khususnya apabila peneliti mengalami 

kendala teknis seperti menemui subjek (responden penelitian). 

Sejalan dengan karakterisitik populasi yang terdapat pada Bab III 

di depan, bahwa subjek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Ilmu 

Sejarah FIB UNDIP yang telah melewati masa studi lebih dari 5 (lima) 

tahun, masih terdapat sebagai mahasiswa aktif secara akademik dan 

diterima dalam tahun akademik 2009 hingga 2012, maka jumlah 

populasi dalam penelitian ini sebesar 102 mahasiswa dengan klasifikasi 

pada tahun akademik 2009 sebanyak 13 mahasiswa; tahun akademik 

2010 sebanyak 25 mahasiswa; tahun akademik 2011 sebanyak 21 

mahasiswa; dan tahun akademik 2012 sebanyak 43 mahasiswa. 

Berdasarkan jumlah dan karakteristik populasi tersebut, peneliti 

menetapkan sampel penelitian menggunakan teknik quota sampling 

sebanyak 50 mahasiswa untuk menjadi subjek penelitian dengan alokasi 

responden penelitian pada tahun akademik 2009 sebanyak 5 mahasiswa; 

tahun akademik 2010 sebanyak 10 mahasiswa; tahun akademik 2011 

sebanyak 10 mahasiswa dan tahun akademik 2012 sebanyak 25 

mahasiswa. 
 

B. Persiapan Penelitian 

1. Permohonan Izin Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan surat permohonan kepada Dekan untuk memperoleh surat 
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izin penelitian yang digunakan sebagai bukti tertulis yang sah bahwa 

peneliti adalah mahasiswa Fakultas Psikologi yang telah memenuhi 

syarat untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi. 

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dekan Nomor 

3464/B.7.3/FP/V/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2016, 

peneliti melakukan pertemuan pada tanggal 26 Mei 2016 untuk 

menyampaikan surat izin penelitian yang dilampiri proposal skripsi, dan 

menjelaskan kepada Dekan FIB UNDIP mengenai maksud dan tujuan 

penelitian. Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2016 Rektor UNDIP yang 

diwakili Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

melalui Surat Nomor 3353/UN.7.P.1/PP/2016 memberikan perizinan 

tertulis kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Jurusan Sejarah 

FIB UNDIP. Berdasarkan perizinan tersebut, peneliti melakukan 

pengambilan data-data yang relevan untuk melengkapi penyusunan 

rancangan proposal penelitian dan selanjutnya untuk menyusun alat 

ukur penelitian. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Prokrastinasi Akademik dan Skala Dukungan Sosial. 

a. Skala Prokrastinasi Akademik 

Penyusunan Skala Prokrastinasi Akademik disusun 24 item 

pernyataan dengan ciri-ciri yang melekat pada prokrastinasi 

akademik, seperti penundaan waktu dalam memulai dan 
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menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, serta 

melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan 

mendatangkan hiburan daripada mengerjakan tugas. Sebaran item 

Skala Prokrastinasi Akademik dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 
Sebaran Nomor Item Skala Prokrastinasi Akademik 

 
No Ciri-Ciri  

Prokrastinasi Akademik 
Jenis Item Jumlah Favorable Unfavorable 

1 
Penundaan waktu dalam 
memulai dan 
menyelesaikan tugas 

1, 9, 17 2, 10, 18 6 

2 Keterlambatan dalam 
mengerjakan tugas 3, 11, 19 4, 12, 20 6 

3 

 
Kesenjangan waktu 
antara rencana dan 
kinerja aktual 
 

5, 13, 21 6, 14, 22 6 

4 

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

7, 15, 23 8, 16, 24 6 

Total 12 12 24 
 

Tabel di atas merupakan alat ukur penelitian dalam bentuk Skala 

Prokrastinasi Akademik yang memuat item-item berjumlah 24 item, 

terdiri dari 12 item favorable dan 12 item unfavorable. 

 



 

 

49 

b. Skala Dukungan Sosial 

Penyusunan Skala Dukungan Sosial disusun 24 item pernyataan 

dengan yang dibuat berdasarkan jenis-jenis dukungan sosial, seperti 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan  

instrumental, dan dukungan informasional. Sebaran item Skala 

Dukungan Sosial dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 
Sebaran Nomor Item Skala Dukungan Sosial 

 
No Jenis-Jenis  

Dukungan Sosial 
Jenis Item Jumlah Favorable Unfavorable 

1 Dukungan emosional 1, 9, 17 2, 10, 18 6 

2 Dukungan penghargaan 3, 11, 19 4, 12, 20 6 

3 Dukungan instrumental 5, 13, 21 6, 14, 22 6 

4 Dukungan informasional 7, 15, 23 8, 16, 24 6 
Total 12 12 24 

 

Tabel di atas merupakan alat ukur penelitian dalam bentuk Skala 

Dukungan Sosial yang memuat item-item berjumlah 24 item, terdiri dari 

12 item favorable dan 12 item unfavorable. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pada tanggal 23 Februari 2017, rancangan proposal penelitian 

mendapatkan pengesahan dari dosen penguji dan pada tanggal 31 

Maret, rancangan kuesioner peneliti mendapat pengesahan dari dosen 

pembimbing untuk dijadikan instrumen penelitian. Dengan demikian, 
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pelaksanaan penelitian yang dimulai dengan penyebaran dan pengisian 

kuesioner dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu antara bulan 

April hingga Juni 2017. Peneliti dibantu oleh 2 (dua) orang rekan 

mahasiswa FIB UNDIP dalam penyebaran dan pengisian kuesioner. 

Secara garis besar pelaksanaan penelitian dilakukan dibeberapa tempat 

yang berbeda, seperti di lingkungan kampus FIB UNDIP, di tempat 

kost, di rumah kontrakan, di rumah pribadi serta di asrama mahasiswa. 

Pada umumnya, pengisian kuesioner pada mahasiswa yang 

peneliti temui di lingkungan kampus FIB UNDIP, kontrakan, dan 

asrama dilakukan secara berkelompok. Sedangkan pengisian kuesioner 

pada mahasiswa yang bertempat tinggal di kost dan rumah pribadi lebih 

banyak dikerjakan secara perorangan. Demikian pula, proses pengisian 

kuesioner ada yang dilakukan dalam satu kali pertemuan dengan subjek 

penelitian, tetapi ada sebagian juga yang dilakukan dalam beberapa kali 

pertemuan dengan subjek penelitian. Hal tersebut khususnya terjadi 

pada sebagian subjek penelitian cukup sulit ditemui di lingkungan 

kampus maupun di luar lingkungan kampus. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan sekali penyebaran kuesioner, 

karena menggunakan metode try out terpakai. Metode try out terpakai 

adalah metode yang menjadikan data yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya menjadi data hasil penelitian. Metode try out terpakai 
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dipilih karena pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam 

pelaksanaan penelitian.  

Sebelum pengisian kuesioner, subjek diberi penjelasan secara 

singkat mengenai tata cara pengisiannya. Kemudian, peneliti 

memberikan kesempatan kepada masing-masing subjek penelitian untuk 

bertanya mengenai petunjuk pengisian skala ataupun hal lain apabila 

ada subjek yang belum memahami. Setelah subjek memahami, peneliti 

memberikan skala untuk diisi oleh para subjek penelitian. Dalam proses 

pengisian kuesioner, terkadang peneliti menunggu hingga kuesioner 

selesai diisi oleh subjek penelitian. Namun sebagian pengisian kuesioner 

tidak dapat selesai pada hari yang sama, karena alasan adanya kegiatan 

lain yang dianggap mendesak oleh subjek penelitian. Hal tersebut 

banyak terjadi pada subjek penelitian yang peneliti temui di luar kampus 

UNDIP. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan seluruh kuesioner, 

tahapan selanjutnya peneliti melakukan proses tabulasi untuk penentuan 

skoring sebagai bahan utama analisis penelitian. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 20. 

Pengujian validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Karl Pearson dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor 

total, yang kemudian dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi 
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Part Whole. Setelah diketahui validitasnya, maka item-item yang valid 

ditabulasi ulang untuk kemudian dicari reliabilitasnya dengan 

menggunakan Alpha Cronbach. 

1. Skala Prokrastinasi Akademik 

Berdasarkan perhitungan validitas Skala Prokrastinasi Akademik 

dari total 24 buah item, tidak ada item yang gugur sehingga keseluruhan 

24 item dapat dikategorikan valid. Koefisien validitas item berkisar 

antara 0,242 hingga dengan 0,790. Data item valid secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prokrastinasi 

Akademik 
 

No Ciri-Ciri  
Prokrastinasi Akademik 

Jenis Item Jumlah 
Item Valid Favorable Unfavorable 

1 
Penundaan waktu dalam 
memulai dan 
menyelesaikan tugas 

1, 9, 17 2, 10, 18 6 

2 Keterlambatan dalam 
mengerjakan tugas 3, 11, 19 4, 12, 20 6 

3 

 
Kesenjangan waktu 
antara rencana dan 
kinerja aktual 
 

5, 13, 21 6, 14, 22 6 

4 

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

7, 15, 23 8, 16, 24 6 

Total 12 12 24 
Keterangan: Tanda (*) adalah nomor item gugur 
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Perhitungan reliabilitas dilakukan berdasarkan item-item yang 

valid dengan menggunakan uji keandalan Alpha Cronbach pada skala 

prokrastinasi akademik diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,941. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa alat ukur ini memiliki reliabilitas 

yang baik, dapat diandalkan serta digunakan sebagai alat pengumpul 

data pada penelitian ini. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C-1. 
 

2. Skala Dukungan Sosial 

Berdasarkan perhitungan validitas Skala Dukungan Sosial yang 

semula memiliki item 24 buah, terdapat 4 item yang gugur sehingga 

tersisa 20 item yang valid. Koefisien validitas item berkisar antara 0,377 

hingga dengan 0,742. Data item valid dan gugur secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 
Sebaran Item yang Valid dan Gugur Skala Dukungan Sosial 

 

No Jenis-Jenis  
Dukungan Sosial 

Jenis Item Jumlah 
Item Valid Favorable Unfavorable 

1 Dukungan emosional 1, 9, 17 2, 10, 18 6 

2 Dukungan penghargaan 3, 11, 19* 4, 12, 20 5 

3 Dukungan instrumental 5, 13*, 21 6, 14*, 22* 3 

4 Dukungan informasional 7, 15, 23 8, 16, 24 6 
Total 12 12 20 

Keterangan: Tanda (*) adalah nomor item gugur 
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Perhitungan reliabilitas dilakukan berdasarkan item-item yang 

valid dengan menggunakan uji keandalan Alpha Cronbach pada Skala 

Dukungan Sosial diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,907. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa alat ukur ini memiliki reliabilitas yang 

baik, dapat diandalkan serta digunakan sebagai alat pengumpul data 

pada penelitian ini. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C-2. 
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