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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum mengadakan pengumpulan data, peneliti perlu 

menentukan tempat terlebih dahulu atau kancah dalam pelaksanaan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa fakultas 

ekonomi bisnis unika soegijapranata semarang yang sedang 

melakukan skripsi namun tidak mampu menyelesaikan skripsi dalam 

kurun waktu lebih dari satu tahun. Hal ini peneliti menetapkan 

kancah penelitian di Universitas Unika Soegijapranata Semarang. 

Universitas Katolik Unika Soegijapranata Semarang adalah 

salah satu Universitas Katolik Swasta di kota Semarang. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di Unika Soegijapranata Semarang, 

karena memenuhi kriteria populasi pada penelitian. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial orang tua dengan prokrastinasi pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Soegijapranata semarang yang 

sedang menyelesaikan skripsi. Subyek yang akan dijadikan sempel 

pada penelitian ini mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi 

namun melebihi kurun waktu satu tahun pada angkatan 2009 – 2012. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Katolik Unika 

Soegijapranata Semarang berdasarkan pertimbangan – pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Menurut pengamatan penulis, terjadi fenomena di mana terdapat 

beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unika 

Soegijapranata angkatan 2009 sampai dengan angkatan 2012 

yang belum mampu menyelesaikan skripsi secara tepat waktu. 

b. Lokasi pada penelitian ini yang mudah dijangkau dan kesediaan 

mahasiswa yaitu Universitas Katolik Unika Soegijapranata 

menjadi lokasi penelitian dan tempat bekerja subyek serta rumah 

subyek. 

c. Penelitian merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis 

Unika Soegijapranata   sehingga peneliti sudah mengetahui serta 

mengenal lokasi dan memudahkan bagi peneliti dalam 

mengadakan penelitian. 

d. Jumlah Subyek memenuhi karakteristik populasi, sehingga 

memenuhi syarat bagi subyek dalam penelitian. 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan sebelum melakukan pengumpulan data meliputi 

penyusunan alat ukur dan mempersiapkan masalah administrasi yang 

berkaitan dengan perijinan dalam penelitian. 

1. Penyusunan Alat Ukur  
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Penelitian ini menggunakan alat ukur skala untuk 

mendapatkan data yang represntitif. Skala yang digunakan adalah 

skala prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Bisnis Unika Soegijapranata semarang dalam menyelesaikan 

skripsi dan skala dukungan sosial orang tua, sehingga masih 

dibutuhkan uji validitas serta reliabilitas. Kedua skala tersebut 

berbentuk tertutup, yaitu subyek diminta untuk mengisi beberapa 

alternatif pertanyaan yang sudah disediakan dan mengisi yang 

paling sesuai dengan keadaan subyek. 

a. Skala Prokrastinasi Dalam Menyelesaikan Skripsi 

Penyusun skala prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi 

pada mahasiswa fakultas ekonomi bisnis unika soegijapranata 

semarang dalam menyelesaikan skripsi di dasarkan pada empat 

aspek prokrastinasi akademik yaitu penundaan ketika memulai 

dan menyelesaikan tugas, kelambanan dalam menyelesaikan 

tugas, kesenjanga antara waktu dan kinerja aktual dalam 

menyelesaikan tugas, kecenderungan untuk melakukan aktivitas 

di luar yang jauh menyenangkan. Jumlah item secara keseluruhan 

berjumlah 32 item yang terdiri dari 16 item unfavorable dan 16 

item favorable. Sitem skoring pada setiap itemunfavorable 

bergerak dari 1 sampai dengan 4. Subjek akan mendapatkan skor 

4 untuk jawaban Sangat  Tidak Sesuai (STS), skor 3 untuk 
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jawaban Tidak Sesuai (TS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), dan 

skor 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS). Sebaliknya pada item 

favorable bergerak dari skor 1 sampai dengan 4, subjek akan 

mendapatkan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), 

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

Sesuai (S), skor 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS).  
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Tabel 3  

Sebaran Item Prokrastinasi Dalam Menyelesaikan Skripsi 

No  Aspek - Aspek 

Prokrastinasi dalam 

Menyelesaikan Skripsi 

Nomor Item Total 

Unfavorable Favorable 

1. Penundaan dalam 

memulai ataupun untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan dan tugas yang 

sedang dihadapi 

3,4,9,15,19, 

21 

12,22,27,32 10 

2. Mengalami 

keterlambatan dalam 

menyelesaikan tugas 

tidak mampu mengatur 

waktu dengan baik untuk 

mengerjakan suatu tugas 

1,11,7,28,31 10,14,20,23,3

0 

10 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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 

Melakukan aktivitas 

diluar yang lebih 

menyenangkan dari pada 

melakukan tugas yang 

harus diselesaikan 

 

5, 18,24 

 

 

     

 

 

 

 

 

 6,8,17 

 

2,16,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,25,26 

 

6 

 

 

      

 

 

 

 

 

6 

Jumlah 16 16 32 
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b. Skala Dukungan Sosial Orang Tua  

Penyusunan skala dukungan sosial orang tua didasarkan pada 

empat aspek dukungan sosial yang diberikan dari orang tua yaitu 

Kasih sayang / kelekatan merupakan perasaan akan 

kedekatanemosional dengan rasa aman dari orang tua terhadap 

anak, integrasi 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 mengarahakan sang anak ke dalam hal positif, 

kemungkinan untuk dibantu merupakan perasaan orang tua 

terhadap anak demi kesejahteraan yang lebih baik. Jumlah item 

secara keseluruhan berjumlah 24 item yang terdiri dari 16 item 

unfavourable dan 16 item favorourable. Sistem skoring pada 

setiap item unfavourable  bergerak pada 1 sampai dengan 4. 

Subjek akan mendapatkan skor 4 untuk jawaban Sangat  Tidak 

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

untuk jawaban Sesuai (S), dan skor 1 untuk jawaban Sangat 

Sesuai (SS). Sebaliknya pada item favorable bergerak dari skor 1 

sampai dengan 4, subjek akan mendapatkan skor 1 untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak 

Sesuai (TS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 4 untuk 

jawaban Sangat Sesuai (SS).  
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Tabel 4  

Sebaran Item Dukungan Sosial Orang Tua 

No  Aspek – Aspek 

Dukungan Sosial 

Orang Tua 

Nomor Item Total 

Unfavorable Favorable 

1. Kasih sayang / kelekatan 

merupakan perasaan 

akan kedekatan 

emosional dengan rasa 

aman dari orang tua 

terhadap anak. 

1,9,14 10,5,21 6 

2. Integrasi sosial 

merupakan perasaan 

menjadi bagian dari 

keluarga dan orang tua 

adalah tempat paling 

aman dan nyaman 

19,22,24 6,13,15 6 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Bimbingan nasehat serta 

pemberian informasi 

yang lebih dalam 

mengarahkan sang anak  

ke dalam hal positif 

Kemungkinan untuk 

dibantu merupakan 

perasaan orang tua 

terhadap anak demi 

kesejahteraan yang lebih 

baik lagi. 

 

 

2,16,17 

 

 

 

 

 

    3,11,18 

 

 

8,20,23 

 

 

 

 

 

       4,7,12 

 

 

6 

 

 

 

 

 

  6 

Jumlah 12 12 24 

 

2. Perijinan Pengumpulan Data  

Dalam melakukan sebuah penelitian, salah satu syarat yang 

harus dipenuhi adalah mendapatkan ijin dari pihak – pihak yang 
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bersangkutan. Pada penelitian ini pihak yang terkait adalah 

Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Unika Soegijapranata. 

Untuk memenuhi dalam setiap persyaratan dan prosedur 

penelitian maka dari itu sebelum melakukan penelitian, peneliti 

mengajukan ijin secara resmi pada Tata Usaha Fakultas Psikologi 

Universitas Unika Soegijapranata. Surat ijin penelitian tersebut 

disahkan dengan bukti tanda tangn Dekan Fakultas Psikologi 

tertangan 21 Agustus 2017 dengan No. 3921/B.7.3/FP/VIII/2017. 

Setelah itu diserahkan pada WR 1 kemudian langsung diberikan 

pada Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Soegijapranata dengan 

No.009/B.7.3/REK/IX2017. 

Surat keterangan telah melakukan penelitian di keluarkan oleh 

fakultas ekonomi bisnis unika soegijapranata semarang pada 

tanggal 24 November 2017 menyatakan bahwa peneliti telah 

melaksanakan penelitian dengan No: 00389/B.3.3/FEB/XI/2017. 

C. Pelaksanaan Pungumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan sistem snowball sampling di 

mana teknik ini penentuan jumlah sampel yang semula kecil 

kemudian membesar seperti bola salju. Hasil yang didapat pada data 

penelitian akan diukur validitas dan reliabilitasnya sehingga 

mendapatkan data yang valid untuk dijadikan sebagai data peneliti. 

Alasan peneliti menggunakan snowball sampling yaitu dikarenakan 
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jumlah subyek yang bermula sedikit lalu menjadi banyak karena 

mengenal satu sama lain dan memenuhi karakteristik untuk dijadikan 

dalam penelitian. Karakter pada subyek penelitian adalah mahasiswa 

fakultas ekonomi bisnis unika soegijapranata semarang yang tidak 

mampu menyelesaikan skripsi secara tepat waktu pada angkatan 

2009 sampai dengan 2012. Pengumpulan data uji coba yang 

dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017 – 31 Agustus 2017.Peneliti 

menyebarkan skala penelitian dengan menggunakan dua cara yaitu 

dengan bertemu subyek dan juga dengan menggunakan sarana 

internet dimana mengirimkan via Email kepada subyek. Pada tanggal 

28 agustus peneliti menyebarkan skala kepada 8 orang mahasiswa 

fakultas ekonomi bisnis, dimana subyek tersebut sudah dikenal 

peneliti dan mengetahui termasuk dalam karakter sebagai subyek. 

Pada hari kedua tanggal 29 agustus peneliti memilih menyebarkan 

dengan mengirim via email dikarenakan sebagian besar subyek susah 

untuk ditemui dikarenakan pekerjaan dan alasan lainnya adalah 

subyek lebih memilih untuk via internet agar tidak bertemu secara 

langsung, namun agar data lebih relefan data yang dikirim melalui 

email disalin dan dapat bertemu dengan subyek dari tanggal 2 

november – 22 november dikarenakan kesibukan subyek yang 

mengakibatkan sulitnya bertemu untuk menyalin ulang data yang 

sudah dikirimkan via email dalam bentuk kuisoner langsung. 
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Terdapat 50 kuisoner yang sudah terkumpul dan diisi oleh subyek. 

Setelah melaksanakan pengambilan data penelitian, peneliti 

melakukan pencatatan hasil dan membuat tabulasi data skala 

penelitian untuk kemudian dilakukan penghitungan hasil data. Hasil 

tabulasi skor digunakan untuk melakukan uji alat ukur. Setelah 

dilakukan validitas dan di ketahui item yang valid serta gugur. 

Perhitungan validitasi menggunakan SPSS for windows versi 18. 

Perhitungan validitas item pada skala prokrastinasi akademik 

mahasiswa fakultas ekonomi bisnis unika soegijapranata semarang 

yang menyelesaikan skripsi menggunakan teknik kolerasi Spearman. 

Untuk perhitungan realiabilitas menggunakan teknik Alpah 

Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

dibuat sebagai berikut : 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Prokrastinasi Menyelesaikan 

Skripsi  

Hasil uji koefisien validitas menggunakan teknik product 

moment dengan signifikansi  5% yaitu 0,2353. Berdasarkan hasil 

uji validitas tersebut maka diperoleh bahwa yang menunjukan 

rentang koefisien validitas skala prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa fakultas ekonomi bisnis antara 0,276 – 0,786 terdapat 

11 item yang valid dan 21 item yang gugur. 
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Table 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prokrastinasi Dalam 

Menyelesaikan Skripsi 

No  Aspek - Aspek 

Prokrastinasi 

dalam Menyelesaikan 

Skripsi 

Nomor Item Total 

Item 

Valid 
Unfavorable Favorable 

1. Penundaan dalam 

memulai ataupun untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan dan tugas 

yang sedang dihadapi 

 

3*,4*,9*,15*,

19*,21 

12*,22*,27*,3

2* 

1 

2. Mengalami 

keterlambatan dalam 

menyelesaikan tugas 

tidak mampu mengatur 

waktu dengan baik 

untuk mengerjakan 

suatu tugas 

1,7,11,28,31* 10,14,20,23*,3

0 

8 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

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 

Melakukan aktivitas 

diluar yang lebih 

menyenangkan dari 

pada melakukan tugas 

yang harus diselesaikan 

5*, 18,24* 

 

 

 

 

 

 

 

6*,8*, 17* 

2*,16,29* 

 

 

 

 

 

 

 

13*, 25*,26* 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Jumlah 6 5 11 

Keterangan :*): item yang dinyatakan gugur 
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Koefisien reliabilitas cornbach skala prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa fakultas ekonomi bisnis unika soegijapranata semarang 

dalam menyelesaikan skripsi adalah sebesar 0,877. Alat ukur ini 

tergolog relibel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil 

perhitungan skala prokrastinasi akademik mahasiswa fakultas 

ekonomi bisnis unika soegijapranata semarang dalam menyelesaikan 

skripsi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

2. Validitasi dan Reliabilitasi Skala Dukungan Sosial Orangtua 

Hasil uji koefisien validitas menggunakan teknik product 

moment yang menunjukan rentang koefisien validitas skala 

dukungan sosial orangtua antara 0,398 – 0,986 dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu 0,2353. Berdasarkan hasil uji validitas 

tersebut akan diperoleh bahwa  terdapat 19 item yang valid dan 5 

item yang gugur. Hasil selengkapnya item valid dan gugur pada 

skala dukungan sosial orang tua dapat dilihat pada table 6. 
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Table 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Dukungan Sosial 

Orangtua 

No  Aspek – Aspek 

Dukungan  

Sosial Orang Tua 

Nomor Item Total 

Item  

Valid 
Unfavorable Favorable 

1. Kasih sayang / 

kelekatan merupakan 

perasaan akan 

kedekatan emosional 

dengan rasa aman dari 

orang tua terhadap anak. 

1*,9*,14 5, 10,21 4 

2. Integrasi sosial 

merupakan perasaan 

menjadi bagian dari 

keluarga dan orang tua 

adalah tempat paling 

aman dan nyaman 

19,22,24 6,13,15 6 

3. 

 

 

 

 

4. 

Bimbingan nasehat serta 

pemberian informasi 

yang lebih dalam 

mengarahkan sang anak 

ke dalam hal positif 

Kemungkinan untuk 

dibantu merupakan 

perasaan orang tua 

terhadap anak demi 

kesejahteraan yang lebih 

baik lagi. 

2,16,17 

 

 

 

 

 

3,11*,18 

8*,20,23 

 

 

 

 

 

4,7,12* 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Jumlah 8 10 19 

 Keterangan : *) : item yang dinyatakan gugur  

  Koefisien reabilitas cronbach skala dukungan sosial orangtua 

adalah sebesar 0,965.Alat ukur ini tergolong reliable sehingga dapat 
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digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan skala dukungan 

sosial orangtua selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 


