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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Azwar 

(2012, h. 5) menjelaskan metode kuantitatif yaitu metode yang 

menekankan analisis pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan metode statistika. Metode kuantitatif digunakan untuk penelitian 

inferensial dengan menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan pada 

suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode 

kuantitatif ini, dapat memperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel - variabel yang diperhitungkan dalam analisis data guna 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :  

a. Variabel tergantung  : Prokrastinasi akademik.  

b. Variabel bebas  : Manajemen waktu.   

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Batasan operasional dari variabel-variabel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Prokrastinasi Akademik  

Prokrastinasi akademik adalah kecenderungan melakukan 

perilaku penundaan secara sengaja dan berulang-ulang dalam lingkup 

akademik berkaitan dengan penundaan penyelesaian tugas.
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Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi porokrastinator seperti 

menimbulkan keterlambatan maupun kegagalan akibat tidak sesuai 

dengan batas waktu yang ditentukan dalam pengumpulan tugas.  

Prokrastinasi akademik ini diukur dengan skala yang disusun 

peneliti berdasarkan aspek-aspek prokrastinasi akademik yaitu 

penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, keterlambatan 

dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan 

kinerja aktual, serta melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek, maka semakin tinggi pula 

kecenderungan mahasiswa melakukan perilaku prokrastinasi akademik, 

dan sebaliknya.  

2. Manajemen waktu  

Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur diri 

dalam menggunakan waktu secara efektif dan efisien serta mampu 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai rencana berjadwal, 

fokus waktu dan energi pada tugas yang penting terlebih dahulu dengan 

kata lain tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 

pencapaian tujuannya. 

Manajemen waktu ini diukur dengan skala kemampuan 

manajemen waktu berdasarkan aspek-aspek manajemen waktu yaitu 

penentuan tujuan dan prioritas, mekanisme dari manajemen waktu, serta 

kontrol terhadap waktu. Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek, 

artinya semakin tinggi pula dalam mengontrol manajemen waktunya, 

dan sebaliknya.   
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D. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang bekerja part 

time. Mahasiswa yang bekerja part time merupakan suatu kegiatan diluar 

aktivitas perkuliahan yang menuntut tanggung jawab dari mahasiswa, 

dimana bekerja yang tidak tetap dan mempunyai waktu yang singkat tidak 

seperti kerja sesungguhnya, tanpa kontrak yang mengikat dan kerja untuk 

jumlah jam yang pada dasarnya lebih pendek daripada jam kerja standar 

atau baku.  

1. Populasi  

Populasi didefinisikan oleh Azwar (2012, h. 77) yaitu sebagai 

kelompok subyek yang hendak dituju generalisasi hasil penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2013 – 2016 yang masih aktif 

kuliah dan bekerja part time.  

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi. Sampel pada 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik incidental 

sampling, menurut Sugiyono (2015, h. 67) teknik ini dalam penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, berupa data 

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek sumber pertama 

dengan menggunakan prosedur dan teknik pengambilan data berupa data 
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kuesioner dan wawancara. Tujuan metode yang diungkapkan oleh Azwar 

(2012, h. 91-92) adalah untuk mengetahui dan mengungkap fakta 

mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan metode atau cara-

cara yang efisien dan akurat.  

Skala yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

model Likert untuk mengungkap setuju dan tidak setuju terhadap suatu 

objek sosial. Skala ini dibedakan menjadi dua macam item (pernyataan), 

yaitu item favorable dan item unfavorable. Azwar (2012, h. 98) 

menjelaskan bahwa favorable merupakan item yang isinya mendukung, 

memihak atau menggambarkan ciri adanya atribut yang diukur, 

sedangkan item unfavorable adalah item yang isinya tidak mendukung 

atau tidak menunjukkan ciri atribut yang diukur.  

Penyajian skala diberikan secara langsung dan bersifat tertutup 

yang mempunyai empat kemungkinan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Setiap 

aspek dalam skala tersebut mempunyai item - item yang berupa 

pernyataan positif atau favorable memiliki skor 4 untuk jawaban (SS), 

skor 3 untuk jawaban (S), skor 2 untuk (TS), dan skor 1 untuk (STS). 

Pernyataan yang negative atau unfavorable memiliki skor 1 untuk 

jawaban (SS), skor 2 untuk jawaban (S), skor 3 untuk (TS), dan skor 4 

untuk (STS).  

1. Skala Prokrastinasi Akademik  

Skala prokrastinasi akademik disusun berdasarkan aspek 

prokrastinasi akademik yang meliputi penundaan untuk memulai 

maupun menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan 
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tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, serta 

melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Rancangan 

jumlah item skala prokrastinasi akademik dapat dilihat pada tabel 2 :  

Tabel 2 

Rancangan Jumlah Item Skala Prokrastinasi Akademik 

No Aspek Prokrastinasi 
Akademik 

Pernyataan Total Favorable Unfavorable 

1. 
Penundaan untuk 
memulai maupun 
menyelesaikan tugas 

3 3 6 

2. 
keterlambatan atau 
kelambanan dalam 
mengerjakan tugas 

3 3 6 

3. 
kesenjangan waktu 
antara rencana dan 
kinerja aktual 

3 3 6 

4. 
melakukan aktivitas 
lain yang lebih 
menyenangkan 

3 3 6 

Total 12 12 24 

2. Skala Manajemen Waktu  

Skala manajemen waktu disusun berdasarkan aspek-aspek 

manajemen waktu yang meliputi penentuan tujuan dan prioritas, 

mekanisme dari manajemen waktu, serta kontrol terhadap waktu.  

Rancangan jumlah item skala manajemen waktu dapat dilihat pada 

tabel 3 :  
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Tabel 3  

Rancangan Jumlah Item Skala Manajemen Waktu 

No Aspek Manajemen 
Waktu 

Pernyataan Total Favorable Unfavorable 
1. Penentuan tujuan dan 

prioritas 4 4 8 

2. Mekanisme dari 
manajemen waktu 4 4 8 

3. Kontrol terhadap waktu 4 4 8 
TOTAL 12 12 24 

 
F. Uji Coba Alat Ukur  

1. Validitas  

Validitas yang dipaparkan oleh Azwar (2016, h. 8) berarti 

sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur berupa 

tes atau skala dalam memproses fungsi ukurnya. Suatu alat ukur 

dikatakan valid bila alat ukur tersebut mampu mencapai tujuan 

pengukuran yang dikehendaki dengan tepat.  

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui validitas alat ukur, 

peneliti menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson dan menggunakan teknik koreksi Part Whole untuk 

mengoreksi kebihan bobot (overestimate) karena berkorelasi dengan 

dirinya sendiri.   

2. Reliabilitas  

Reliabilitas yang dijabarkan oleh Azwar (2016, h. 7) diartikan 

sebagai sejauh mana hasil suatu proses pengukuran tetap konsisten 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Relatif 

sama memiliki arti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-
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perbedaan kecil yang biasanya terjadi di antara hasil beberapa kali 

pengukuran. Oleh karena itu, untuk mengetahui reliabititas skala 

prokrastinasi akademik dan manajemen waktu digunakan teknik 

korelasi Alpha-Cronbach.  

G. Metode Analisis Data  

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dilakukan uji 

kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data inferensial dengan 

maksud untuk mengambil kesimpulan dengan pengujian hipotesis 

tentang adanya hubungan antara beberapa variabel yang diuji. Peneliti 

mengambil variabel prokrastinasi akademik sebagai variabel tergantung, 

sedangkan manajemen waktu sebagai variabel bebas. Hal ini untuk 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di 

interpretasi.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson, untuk membuktikan hubungan 

antara manajemen waktu dan prokrastinasi akademik.  


