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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

  Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Sugiyono (2015, h.13) mengatakan penelitian menggunakan 

metode kuantitatif karena data penelitian dalam penelitian tersebut 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode 

kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara 

yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan 

pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan 

pelaksanaan. 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala dengan metode kuesioner. Skala yang diajukan ada 

dua yaitu Skala kompetensi dan Skala prokrastinasi pada mahasiswa 

anggota SMF dan BEMF Unika Soegijapranata Semarang. Skala 

kompetensi diharapkan dapat mengukur seberapa tinggi kompetensi 

dari mahasiswa tersebut. Skala prokrastinasi prokrastinasi pada 

mahasiswa anggota SMF dan BEMF Unika Soegijapranata Semarang 

diharapkan dapat mengukur seberapa besar tingkat prokrastinasi pada 

mahasiswa anggota SMF dan BEMF. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada penelitian kali ini, menggunakan 2 variabel hubungan satu arah 

yaitu :
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1. Variabel Tergantung  :  Prokrastinasi Pada Mahasiswa Anggota  

   SMF dan BEM Fakultas UNIKA  

   Soegijapranata Semarang  

2. Variabel Bebas  :  Kompetensi 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional sangat penting keberadaannya dalam sebuah 

penelitian dengan tujuan adanya suatu kesamaan pandangan dan 

persepsi antara peneliti dan pembaca mengenai obyek atau variabel 

penelitian. 

1. Prokrastinasi Pada Mahasiswa Anggota SMF dan BEMF 

UNIKA Soegijapranata Semarang 

Prokrastinasi merupakan suatu perilaku menunda-nunda 

yang dilakukan oleh seseorang mahasiswa pada tugas dan kinerja 

akademik secara keseluruhan, sehingga menghambat penyelesaian 

tugas seorang mahasiswa.  

Ciri-ciri orang yang melakukan prokrastinasi antara lain : 

1) Takut gagal (fear of failure).  

2) Kurang berhati-hati (Impulsivness).  

3) Perfeksionis 

4) Pasif 

5) Menunda hingga melebihi batas waktu. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

pula prokrastinasi pada mahasiswa dan sebaliknya. 
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2. Kompetensi 

Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Dalam kompetensi terdapat beberapa aspek yaitu :  

1) Motif (motives) ; 

2) Watak (traits) ; 

3) Pengetahuan (knowledge) ; 

4) Konsep diri (self concept) ; 

5) Keterampilan (skill).  

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula 

kompetensi pada mahasiswa dan sebaliknya. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang 

diminta untuk memberikan keterangan atau pendapat diri sendiri 

mengenai kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Subjek 

penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali 

untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan (Arikunto, 2010, h.145). 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek 

yaitu para mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaaan 

dalam konteks prokrastinasi seperti menunda  tugas menulis, 

belajar saat menghadapi ujian, dan kinerja akademik secara 

keseluruhan, sehingga menghambat penyelesaian tugas seseorang, 
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yaitu para mahasiswa yang tergabung sebagai anggota BEM 

Fakultas dan anggota senat Fakultas Mahasiswa yang berjumlah 

total 220 orang. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah cara untuk 

menentukan sampel yang jumlahnya akan dijadikan sumber data 

yang sebenarnya, dengan memperhatikan sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representative atau benar-

benar mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Insidental Sampling. Dalam 

teknik insidental sampling, penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2015, h.81). Bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data, sampai jumlah yang 

dibutuhkan terpenuhi, yaitu 80 sampel mahasiswa. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi 

Lapangan (Field Research), dimana penulis melakukan pengumpulan 

data primer yang dilakukan dengan melakukan interview atas kuesioner 

kepada para mahasiswa yang ditemui di lokasi penelitian. Sugiyono 
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(2015, h.142) menyatakan kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan satu bendel lengkap 

pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner 

adalah daftar pertanyaan yang penulis berikan kepada responden 

untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai masalah yang 

sedang diteliti. Dalam penelitian ini kuesioner digunakan untuk 

mengumpulakan data dari para responden yang telah ditentukan.  

Penggunaan kuesioner ini bertujuan agar responden dapat 

memberi informasi dengan bebas tanpa adanya pengaruh atau tekanan 

dari pihak lain. Metode ini merupakan metode utama yang penulis 

gunakan.  Skala yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :  

1. Skala Kompetensi 

Skala kompetensi berisi 30 butir item yang meliputi aspek-

aspek kompetensi yaitu : motif, watak, pengetahuan, konsep diri, 

dan ketrampilan. Item yang digunakan dalam penelitian terdiri 

dari dua variasi yaitu : 15 item pernyataan positif (favourable) dan 

15 item pernyataan negatif (unfavourable). 

Pada item favourable terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu skor 

4 untuk jawaban yang “Sangat Sesuai” (SS), skor 3 untuk jawaban 

“Sesuai” (S), skor 2 untuk jawaban “Tidak Sesuai” (TS), skor 1 

untuk jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS), sedangkan item yang 

unfavourable terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu skor item 

favourable terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu skor 4 untuk jawaban 

yang “Sangat Tidak Sesuai” (STS), skor 3 untuk jawaban “Tidak 
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Sesuai” (TS), skor 2 untuk jawaban “Sesuai” (S), skor 1 untuk 

jawaban “Sangat Sesuai” (SS). 

 

Tabel 1. 

Blueprint Skala Kompetensi 

 

No 
Aspek  

Kompetensi 

 

Favourable 

 

Unfavourable 

 

Jumlah 

1 Motif 3 3 6 

2 Watak  3 3 6 

3 Pengetahuan 3 3 6 

4 Konsep Diri 3 3 6 

5 Ketrampilan 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

2. Skala Prokrastinasi Pada Mahasiswa Anggota SMF dan BMF 

Unika Soegijapranta Semarang 

           Skala prokrastinasi pada mahasiswa anggota SMF dan 

BEMF Unika Soegijapranata Semarang berisi 30 butir item yang 

meliputi aspek-aspek prokrastinasi yaitu : takut gagal, kurang 

berhati-hati, perfeksionis, pasif, dan menunda hingga melebihi 

batas waktu. Item yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 

dua variasi yaitu : 15 item pernyataan positif (favourable) dan 15 

item pernyataan negatif (unfavourable). 

            Pada item favourable terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu 

skor 4 untuk jawaban yang “Sangat Sesuai” (SS), skor 3 untuk 
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jawaban “Sesuai” (S), skor 2 untuk jawaban “Tidak Sesuai” (TS), 

skor 1 untuk jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS), sedangkan 

item yang unfavourable terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu skor 

item favourable terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu skor 4 untuk 

jawaban yang “Sangat Tidak Sesuai” (STS), skor 3 untuk jawaban 

“Tidak Sesuai” (TS), skor 2 untuk jawaban “Sesuai” (S), skor 1 

untuk jawaban “Sangat Sesuai” (SS). 

 Tabel 2. 

Blueprint Skala Proktrastinasi Pada Mahasiswa Anggota SMF 

dan BEMF Unika Soegijapranata Semarang 

 

No 
Aspek  

Kompetensi 

 

Favourable 

 

Unfavourable 

 

Jumlah 

1 Takut Gagal 3 3 6 

2 Kurang berhati-hati 3 3 6 

3 Perfeksionis 3 3 6 

4 Pasif 3 3 6 

5 Menunda hingga 

melebihi batas waktu 

3 3 6 

Total 15 15 30 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

try out terpakai. Try out terpakai merupakan istilah yang digunakan 
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untuk proses penelitian yang menggunakan sampel yang sama dengan 

sampel dalam uji validitas dan reliabilitasnya.  

Suatu instrumen itu dapat dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan tinggi reliabilitas 

menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur apa yang 

dimaksudkan dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan diantara 

subjek. 

1. Validitas Alat Ukur 

Sugiyono (2015, h.363) mengemukakan bahwa Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang ada pada objek 

penelitian dengan apa yang dilaporkan oleh peneliti. Lebih lanjut, 

Azwar (1998, hal.5) mengemukakan bahwa Validitas berasal dari 

kata validity yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, dan 

suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut menjalankan fungsi ukur, atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut, 

namun jika tes tersebut menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan pengukuran dapat dikatakan sebagai tes yang 

memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah 

dengan variabel internal. Untuk mengukurnya menggunakan 
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analisis butir. Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara 

skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Karl 

Pearson. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi 

product moment dan dikoreksi teknik Part Whole dari Pearson yaitu 

pengujian terhadap korelasi antar tiap item dengan skor total nilai 

jawaban sebagai kriteria, karena dari hasil angka korelasi yang 

diperoleh belum bisa dijadikan validitas yang sebenarnya karena 

masih berupa angka kasar dari Product Moment. Untuk itu perlu 

dikoreksi dengan teknik Part Whole dengan tujuan untuk 

menghindari kelebihan bobot item (Arikunto, 2010, h.146). 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen yang 

digunakan oleh peneliti dapat mengukur sesuatu yang diukur secara 

konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi suatu instrumen 

pengukur adalah konsisten, keajegan, atau tidak berubah-ubah 

(Azwar, 1998, h.110). Instrumen yang diuji reliabilitasnya adalah 

instrumen yang dibuat oleh peneliti. Dalam penelitian ini, uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha 

Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for 

Windows 
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G. Metode Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

melakukan analisis terhadap data tersebut, yang tentunya disesuaikan 

dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data yang 

dilakukan guna untuk melihat hubungan antara variabel bebas 

kompetensi dan variabel tergantung yaitu prokrastinasi pada 

mahasiswa. Adapun perhitungan analisis data ini menggunakan 

program SPSS 16.0 for Windows.     


