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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai 

metode pada penelitian. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data angka yang di olah dengan 

metode statistika. Metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi 

perbedaan pada kelompok atau signifikasi hubungan antara variabel 

yang diteliti (Azwar, 2012). Melalui penelitian, dapat diketahui 

seberapa besar suatu variabel hubungan dengan variabel lainnya. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Identifikasi variabel ini digunakan untuk membantu dalam 

mengetahui alat pengumpulan data dan teknik analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memakai dua 

variabel, yaitu : 

1. Variabel Tergantung : Prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi 

2. Variabel Bebas  : Dukungan sosial orang tua 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi yaitu menunda untuk 

menyelesaikan tugas akhir dari seorang mahasiswa dalam bentuk 
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penulisan ilmiah untuk mencapai gelar sarjana yang seharusnya 

dapat di selesaikan tepat waktu. Dalam penelitian ini adalah 

aspek – aspek prokrastinasi penundaan dalam memulai ataupun 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan tugas yang sedang 

dihadapi, mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas 

tidak mampu mengatur waktu dengan baik untuk mengerjakan 

suatu tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, 

melakukan aktivitas diluar yang lebih menyenangkan dari pada 

melakukan tugas yang harus di selesaikan sebagai alat ukur 

dalam penelitian. 

2. Dukungan Sosial Orang Tua 

Dukungan sosial orang tua merupakan bentuk hubungan antara 

orang tua terhadap anak yang mampu memberikan perasaan 

nyaman dan dapat membantu sang anak lebih percaya diri, 

merasa di butuhkan dan dihargai di dalam lingkungan keluarga. 

Aspek – aspek dalam dukungan sosial orang tua seperti kasih 

sayang / kelekatan merupakan perasaan akan kedekatan 

emosional dengan rasa aman dari orang tua terhadap anak, 

inteegrasi sosial merupakan perasaan menjadi bagian dari 

keluarga dan tepat orang tua berada adalah tempat paling aman 

dan nyaman, bimbingan nasehat serta pemberian informasi yang 

lebih dalam mengarahkan sang anak ke dalam hal positif, 
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kemungkinan untuk dibantu merupakan perasaan orang tua 

terhadap anak demi kesejahteraan yang lebih baik lagi sebagai 

alat ukur dalam penelitian.  

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian merupakan bagian wilayah yang 

ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Margono (2004) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Soegijapranata Semarang. 

Peneliti membatasi populasi dengan mengambil subjek penelitian 

yang memiliki karakteristik, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Bisnis Unika Soegijapranata Semarang yang sedang dalam proses 

menyelesaikan skripsi pada angkatan 2009 – 2012. 

2. Teknik Pengambilan Sampling 

Sampel bagian dari populasi (Azwar, 2012). Menurut Hadi 

(2001) sampel merupakan sejumlah individu yang akan diselidiki 

serta mampu mewakili suatu populasi. Di dalam penelitian ini 

metode pengambilan  sampel yang digunakan adalah snowball 
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sampling¸ teknik penentuan sampel yang mula – mula jumlahnya 

kecil kemudian membesar.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 

skala peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan skala. 

Skala tersebut disajikan dengan dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

item favorable dengan unfavorable. Item favorable adalah sebuah 

pernyataan yang berisi pernyataan pendukung yaitu menyetujui, 

memihak serta menunjukan variabel yang diukur. Sedangkan item 

unfavorable yaitu suatu pernyataan yang berisikan pernyataan tidak 

mendukung atau tidak menyetujui serta tidak memihak kepada 

variabel yang diukur. 

1. Skala Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi 

Skala yang dapat diukur dalam prokrastinasi dalam 

menyelesaikan skripsi terdiri dari empat aspek - aspek 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi. 
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Tabel 1 

Blue Print Skala Prokastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi. 

Aspek – Aspek 

Pokrastinasi dalam 

Menyelesaikan Skripsi 

Favourable Unfavourable Jumlah 

Penundaan dalam memulai 

ataupun untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan dan tugas 

yang sedang dihadapi 

 

5 5 10 

Mengalami keterlambatan 

dalam menyelesaikan tugas 

tidak mampu mengatur 

waktu dengan baik untuk 

mengerjakan suatu tugas 

 

5 

 

5 

 

10 

Kesenjangan waktu antara 

rencana dengan kinerja 

aktual dimana telah 

merencanakan waktu yang 

telah di tentukan untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan namun tidak dapat 

memenuhi target yang sudah 

ia tentukan yang 

menyebabkan keterlambatan 

serta kegagalan 

 

 

3 

 

         3 6 

 Melakukan aktivitas diluar 

yang lebih menyenangkan 

dari pada melakukan tugas 

yang harus diselesaikan 

3 3 6 

 

Jumlah Item 

 

16 

 

16 

 

32 

 

Item pada skala prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi 

dikelompokan menjadi empat item pertanyaan yaitu favorable dan 

unfavorable. Setiap pertanyaan mempunyai empat alternatif jawaban 
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dengan skor yang bergerak dari empat sampai dengan satu. Favorable 

artinya menyetujui atau mendukung dalam pertanyaan yang diajukan. Skor 

empat (4) untuk jawaban yang Sangat Sesuai (SS), skor tiga (3) untuk 

jawaban Sesuai (S), skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor 

satu (1) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan unfavorable 

artinya tidak menyetujui atau tidak mendukung pada pernyataan yang 

diajukan. Skor satu (1) untuk jawaban yang Sangat Sesuai (SS), skor dua 

(2) untuk jawaban Sesuai, skor tiga (3) untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) 

serta skor empat (4) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

a. Skala Dukungan Sosial Orang Tua 
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Tabel 2 

Blue Print Skala Dukungan Sosial Orang Tua 

Aspek – Aspek 

Dukungan Sosial 

Orang Tua 

Favorable Unfavorable Jumlah  

Kasih sayang / 

kelekatan 

merupakan perasaan 

akan kedekatan 

emosional dengan 

rasa aman dari 

orang tua terhadap 

anak. 

3 3 6 

Integrasi sosial 

merupakan perasaan 

menjadi bagian dari 

keluarga dan orang 

tua adalah tempat 

paling aman dan 

nyaman 

3 

 

           3 

 

6 

Bimbingan nasehat 

serta pemberian 

informasi yang lebih 

dalam mengarahkan 

sang anak ke dalam 

hal positif 

3 3 6 

Kemungkinan untuk 

dibantu merupakan 

perasaan orang tua 

terhadap anak demi 

kesejahteraan yang 

lebih baik lagi. 

Jumlah Item 

 

3 

 

 

 

 

12 

 

3 

 

 

 

 

           12 

 

        6 

 

 

 

 

    24 
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Item pada skala dukungan sosial orang tua dikelompokan 

menjadi dua item pertanyaan yaitu favorable dan unfavorable. Setiap 

pernyataan terdapat empat alternatif jawaban dengan skor yang 

bergerak dari empat sampai satu. Favorable yaitu menyetujui atau 

mendukung pernyataan yang diajukan. Skor empat (4) untuk 

jawaban Sangat Sesuai (SS), skor tiga (3) untuk jawaban Sesuai (S), 

skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai dan skor satu (1) untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan unfavorable artinya 

tidak menyetujui atau tidak mendukung dengan pernyataan yang 

diajukan. Skor satu (1) untuk jawaban yang Sangat Sesuai (SS), skor 

dua (2) untuk jawaban Sesuai (S), skor tiga (3) untuk menjawab 

Tidak Sesuai (TS) dan skor empat (4) untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). 

a. Uji Coba Alat Ukur  

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas memiliki dua arti , yaitu ketepatan dan ketelitian. 

Ketepatan adalah seberapa jauh alat ukur dapat mengungkap 

dengan tepat suatu gejala atau bagian – bagian gejala yang 

hendak diukur. Sedangkan ketelitian yaitu seberapa jauh suatu 

alat ukur dapat memberikan reasing yang teliti, dan mampu 

menunjukan dengan benar status atau keadaan serta gejala yang 

hendak diukur (Hadi, 2000). Menurut Hadi (2000) pengujian 

validitasi suatu alat ukur seperti skala dapat digunakan dengan 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total item. Pengujian 
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dalam validitasi dengan menggunakan cara tersebut dinamakan 

validitasi berdasarkan kriteria dalam (internal criterion). Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik uji Pearson Product Moment 

dalam alat ukur yang digunakan. Setelah mendapatkan skor 

murni dari koefisien validitasi item pada suatu alat ukur, karena 

saat korelasi antara skor item dengan skor total item terjadi 

kelebihan bobot sehingga menyebabkan angka korelasi yang 

diperoleh menjadi besar. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengarah pada keakuratan serta kepatenan dalam 

prosedur pengukuran (Azwar, 2012). Koefisien relibilitas 

mengindikasikan kepada stabilitas skor yang diperoleh melalui 

individu, yang mereflesikan adanya proses reproduksi skor 

(Azwar, 2012). Reliabilitas alat ukur yang menunjukan derajad 

kekeliruan pengukuran tidak dapat ditentukan dengan pasti 

melainkan hanya dapat diestimasi (Suryabrata, 2008).Untuk 

menguji reliabilitas peneliti akan mengunakan perhitungan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. 

b. Metode Analisis Data 

Peneliti mengambil prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Soegijapranata Semarang dalam 

menyelesaikan skripsi sebagai variabel tergantung dan dukungan 

sosial orang tua sebagai variabel bebas. Pada penelitian ini dilakukan 

dengan uji kuantitatif menggunakan metode analisis statistik. Dalam 

pengolahan data peneliti menggunakan uji kolerasi Kendall untuk 
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membutikan adanya hubungan dukungan sosial orang tua dengan 

prokrastinasi akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang dalam menyelesaikan skripsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


