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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang digunakan 

Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisis pada data-

data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 

2000). Analisis statistik digunakan untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotesis penelitian yang bersifat spesifik dan untuk melakukan prediksi 

bahwa suatu variable tertentu memengaruhi variable lain (Azwar, 2000). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Penelitian ini melibatkan dua variable penelitian, yaitu: 

1. Variabel tergantung  : Prokrastinasi Akademik 

2. Variabel bebas  : Self Efficacy 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Prokrastinasi akademik Pada Mahasiswa Yang Bekerja Full time 

Perilaku menunda menyelesaikan tugas akademik yang 

dilakukan secara berulang-ulang karena melakukan aktivitas bekerja
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dengan jam kerja dan beban kerja yang tinggi sehingga menyebabkan 

kegagalan akademis.Tinggi rendahnya prokrastinasi akademik akan 

diungkap dengan menggunakan skala prokrastinasi yang meliputi aspek-

aspek penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, 

keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana 

dan kinerja aktual dan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan 

daripada mengerjakan tugas. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

menunjukkan tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi sedangkan 

semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan tingkat prokrastinasi 

akademik yang rendah. 

 

2. Self efficacy 

Self efficacy adalah keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dengan kemampuan diri sendiri dalam 

menghadapi berbagai kesulitan dan situasi tertentu. Self efficacy 

diungkap melalui skala self efficacy yang disusun berdasarkan aspek-

aspek Magnitude (tingkat kesulitan), Strenght (kekuatan), Generality 

(keluasan). Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan bahwa 

mahasiswa memiliki tingkat self efficacy yang tinggi pula sedangkan 

semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa 

memiliki tingkat self efficacy yang rendah. 

 



29 
 

 
 

 

D. Subyek Penelitian  

1.  Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian 

penelitian dan tempat untuk menggeneralisasi temuan penelitian  

(Sandjaja & Heriyanto, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa perguruan tinggi dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi  

b. Bekerja full time di bidang usaha mikro kecil dan menengah 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi  

(Santoso, 2005). Pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Incidental Sampling. Incidental Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan yaitu hanya mengambil individu 

terdekat yang sesuai dengan kriteria yang ingin diukur oleh peneliti 

(Kriyatono, 2012). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan skala yang terdiri dari unfavorable dan favorable. Item 
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favourable adalah suatu pernyataan yang sangat mendukung atau 

sangat sesuai. Item unfavorable adalah pernyataan yang sangat tidak 

mendukung atau sangat tidak sesuai. 

 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

Penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu skala untuk 

mengukur prokrastinasi akademik dan skala untuk mengukur self 

efficacy. 

a. Skala Prokrastinasi Akademik 

Skala prokrastinasi akademik disusun berdasarkan aspek-

aspek prokrastinasi akademik menurut Ferrari, dkk (1995) yaitu 

penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, 

keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual dan melakukan aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan daripada mengerjakan tugas. 

Pada skala ini subyek diminta untuk memilih salah satu 

jawaban dari pernyataan yang ada yaitu: Sangat Sesuai (SS), 

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

Pemberian skor untuk pilihan jawaban pada pernyataan yang 

bersifat favorable diberi skor secara bertingkat yaitu untuk 

jawaban Sangat Sesuai (SS) skor 4, jawaban Sesuai (S) skor 3, 

jawaban Tidak Sesuai (TS) skor 2, jawaban Sangat Tidak Sesuai 
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(STS) skor 1. Skor untuk pilihan jawaban pada pernyataan bersifat 

unfavorable pada jawaban Sangat Sesuai (SS) skor 1, jawaban 

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

Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. Adapun tabel blueprint 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3 
Blue Print Skala Prokrastinasi Akademik 

 
Aspek-Aspek 

Item  
Jumlah Favorable Unfavorable 

Penundaan untuk memulai 
maupun menyelesaikan tugas 

3 3 6 

Keterlambatan dalam 
mengerjakan tugas 

3 3 6 

Kesenjangan waktu antara 
rencana dan kinerja aktual 

3 3 6 

Melakukan aktivitas yang lebih 
menyenangkan daripada 
mengerjakan tugas 

3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
 

b. Skala Self Efficacy 

Skala self efficacy disusun berdasarkan aspek-aspek self 

efficacy yang terdiri dari magnitude, strength dan generality. Pada 

skala ini subyek diminta untuk memilih salah satu jawaban dari 

pernyataan yang ada yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian skor 

untuk pilihan jawaban pada pernyataan yang bersifat favorable 
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diberi skor secara bertingkat yaitu untuk jawaban Sangat Sesuai 

(SS) skor 4, jawaban Sesuai (S) skor 3, jawaban Tidak Sesuai 

(TS) skor 2, jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 1. Skor 

untuk pilihan jawaban pada pernyataan bersifat unfavorable pada 

jawaban Sangat Sesuai (SS) skor 1, jawaban Sesuai(S) skor 2, 

jawaban Tidak Sesuai (TS) skor 3, jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS) diberi skor 4. Adapun tabel blueprint adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4 
Blue Print Skala Self Efficacy 

 
Aspek-Aspek 

Item  
Jumlah Favorable Unfavorable 

Magnitude 4 4 8 
Strengh 4 4 8 
Generality 4 4 8 
Jumlah 12 12 24 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur adalah sejauhmana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dapat 

dianggap baik atau valid apabila mempunyai koefisien validitas item 

lebih atau sama dengan 0,30 (Azwar, 2000).  

Dalam penelitian ini validitas dari skala dicari dengan 

menggunakan korelasi product moment karena peneliti ingin 
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mengetahui hubungan antara dua variabel. Korelasi hasil penelitian 

akan dikoreksi lagi dengan menggunakan korelasi part whole. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya  (Azwar, 2000). Suatu alat pengukur dikatakan reliable 

apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama  (Azwar, 2000).  

Perhitungan uji reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini 

menggunakan model teknik Alpha Croncbach. Teknik ini 

menggunakan pendekatan konsistensi internal. Pada pendekatan 

konsistensi internal, prosedurnya hanya memerlukan satu kali 

pengenaan sebuah tes pada sekelompok individu sebagai subyek. Oleh 

sebab itu, pendekatan ini bersifat praktis dan efisiensi yang tinggi  

(Azwar, 2000). 

 

G. Metode Analisis Data  

Metode statistika akan digunakan sebagai pengolah data yang 

diperoleh. Data tersebut berwujud angka-angka sehingga metode 

statistika dapat memberikan hasil yang obyektif. Penelitian ini 

menggunakan metode korelasi product moment. Metode ini digunakan 

untuk mencari hubungan antara prokrastinasi akademik sebagai variabel 
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tergantung dengan self efficacy sebagai variabel bebas. Pada perhitungan 

uji hipotesis peneliti menggunakan Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


