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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melaksanakan pengumpulan data, peneliti perlu 

memahami tempat atau kancah penelitian dan memersiapkan segala 

sesuatu agar kegiatan penelitian berjalan lancar. Penelitian ini 

dilaksanakan di beberapa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

sektor makanan dan minuman dan penyedia jasa, serta lembaga 

penyiaran yang berada di sekitar kota Semarang, Jawa Tengah.   

Peneliti memilih Kota Semarang sebagai wilayah penelitian karena 

Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Ibukota 

Provinsi Jawa Tengah, Semarang menjadi salah satu kota pelajar di 

Provinsi Jawa Tengah dengan kualitas pendidikan yang tergolong baik. 

Selain itu, Semarang juga merupakan salah satu pusat perekonomian 

Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa 

UMKM yang didirikan di kota Semarang.   

Dalam penelitian ini peneliti memilih usia dewasa awal sebagai 

karakteristik subjek penelitian. Kriteria subjek dalam penelitian ini 

adalah dewasa awal yang berusia 18-40 tahun, dengan latar belakang 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membayar 
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kuliah. Alasan peneliti memilih subjek dewasa awal adalah, karena 

menurut Hurlock (2000) pada usia dewasa awal, merupakan masa 

transisi dimana terjadi penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan 

memanfaatkan kebebasan yang diperoleh. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data  

   Beberapa persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

peneliti mempersiapkan susunan skala yang dibuat sendiri berdasarkan 

teori Prokrastinasi Akademik dan Self Efficacy dan juga mengurus 

perijinan penelitian : 

1. Penyusunan Alat Ukur 

    Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

skala. Penyusunan skala meliputi prosedur pembuatan skala, penentuan 

skor item, dan jumlah item. Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu 

skala prokrastinasi akademik dan skala self efficacy.  

a. Skala Prokrastinasi Akademik 

Skala ini dibuat berdasarkan empat aspek prokrastinasi 

akademik menurut Ferrari,dkk (1995) yang meliputi penundaan 

untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas, 

keterlambatan atau kelambanan dalam mengerjakan tugas, 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan 

melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Jumlah 
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kesuluruhan item pada skala ini adalah 24 item berupa pernyataan-

pernyataan dengan perincian 12 item favorable dan 12 item 

unfavourable. Sebaran item skala Prokrastinasi Akademik terdapat 

pada tabel 5. 

Table 5 
Penulisan Skala Prokrastinasi Akademik 

Komponen 
Indikator 

Jumlah Pertanyaan Total 
Favorable Unfavorable 

Penundaan untuk 
memulai ataupun 
menyelesaikan tugas 

1,9,17 5,13,21 6 

Keterlambatan dalam 
menyelesaikan tugas 

6,14,22 2,10,18 6 

Kesenjangan waktu 
antara rencana dan 
kinerja aktual  

3,11,19 7,15,23 6 

Melakukan aktivitas 
lain yang lebih 
menyenangkan 
daripada mengerjakan 
tugas 

8,16,24 4,12,20 6 

Jumlah 12 12 24 
 

b. Skala Self efficacy 

Skala ini dibuat berdasarkan tiga aspek self efficacymenurut 

Bandura yang meliputimagnitude, strength dan generality. Jumlah 

kesuluruhan item pada skala ini adalah 18 item berupa pernyataan-

pernyataan dengan perincian 9 item favorable dan 9 item 

unfavourable. Sebaran item skala Self Efficacy terdapat pada tabel 

6. 
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Tabel 6 
Penulisan Skala Self Efficacy 

Komponen 
Indikator 

Jumlah Pertanyaan Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Magnitude 1,8,13 4,10,16 6 
Generality 5,11,17 2,9,14 6 
Strength 3,15,18 6,7,12 6 
Jumlah 9 9 18 

 

2. Permohonan Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus perijinan 

penelitian terlebih dahulu. Setelah surat perijinan jadi, peneliti membuat 

informed concent yang digabung di dalam lembar kuesioner penelitian. 

Di dalam inform concent berisi kesanggupan subyek untuk mengisi 

kuesioner disertakan identitas dan tanda tangan dari subyek. Kemudian 

setelah semua disiapkan, peneliti memulai untuk menyebar skala. 

 

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai dengan 

pertimbangan jumlah keseluruhan subjek dengan ciri yang ditentukan 

sangat terbatas. Metode ini hanya satu kali pengambilan data, uji coba 

alat ukur, maupun penelitian dilakukan pada waktu yang sama. 
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Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di daerah Kota Semarang 

pada tanggal 24 Februari 2018 hingga 2 Maret 2018 dan dilakukan di 

lokasi yang berbeda.  Sebaran kuesioner terdapat pada tabel 7. 

Tabel 7 
Tempat penyebaran Kuesioner  

Nama 
Tempat 

Jumlah 
Subyek 

Nama 
Tempat 

Jumlah 
Subyek 

Moment 
Coffee 6 

Agen PT 
Pos 

Indonesia 
2 

Just Snack 4 Chang Thai 
Tea 1 

Orange 
Laundry 1 Trax FM 1 

BigBoss Cafe 1 House Kon 
Coffee 1 

Otentik 
Coffee 1 Black Box 

Cafe 1 

Coffe & Flo 1 Lot 28 1 

Antarakata 
Coffe 3 

Jendela 
Coffee 
Shop 

5 

Powerklin 
Laundry 3 Colke 

Coffe Shop 1 

On on Pub 
Resto 2 Taiwan 

Tea House 2 

Chokless 2 Spiegel 1 
 

Pada proses pengambilan data, peneliti melakukannya sendiri 

bertemu satu per satu subyek penelitian dan menunggu proses pengisian 

skala hingga skala bisa langsung kembali ke tangan peneliti. Pertemuan 

dengan subyek dilakukan di beberapa tempat dan waktu menyesuaikan 

dengan subyek.  
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Skala penelitian yang dibagikan berjumlah 42 skala. Skala 

tersebut kemudian di skor dan ditabulasi, serta selanjutnya digunakan 

untuk uji validitas dan reliabilitas alat ukur, serta uji hipotesis. Hasil 

tabulasi skala prokrastinasi akademik dan self efficacy kemudian 

dihitung secara statistika untuk menemukan item valid dan item gugur. 

Setelah ditemukan item valid dan gugur, maka akan ditabulasi ulang 

dengan menghilangkan item yang gugur, sehingga ditemukan data valid 

dan digunakan untuk uji hipotesis. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows versi 16. 

1. Skala Prokrastinasi Akademik 

Dari 24 item pada skala prokrastinasi akademik, terdapat 3 item 

yang gugur yaitu nomer 1,2, dan 6, sehingga sisanya terdapat 21 

item yang valid. Hasil uji koefisien validitas menggunakan teknik 

product moment menunjukkan tentang koefisien validitas skala 

prokrastinasi akademik antara 0,339 sampai dengan 0,810. Untuk 

perinciannya pada butir yang valid pada item skala prokrastinasi 

akademik dapat dilihat pada table 8. 
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Hasil uji koefisien reliabilitas menggunakan teknik alpha 

cronbach’s sebesar 0,904. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga 

dapat digunakan di dalam penelitian ini. 

 

 

Tabel 8 
Sebaran Item Valid dan Gugur 
Skala Prokrastinasi Akademik 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
item yang 

Valid 
Penundaan untuk 
memulai dan 
menyelesaikan tugas 

1*,9,17 5,13,21 5 

Keterlambatan dalam 
menyelesaikan tugas 

6*,14,22 2*,10,18 4 

Kesenjangan waktu 
antara rencana dan 
kinerja aktual 

3,11,19 7,15,23 6 

Melakukan aktivitas 
yang lebih 
menyenangkan 
daripada mengerjakan 
tugas 

8,16,24 4,12,20 6 

Jumlah Item yang 
valid 

10 11 21 

  *: item yang gugur 

 

2.  Skala Self Efficacy 

Dari 18 item pada skala self efficacy terdapat dua item yang 

gugur yaitu 8 dan 18, sehingga sisanya terdapat 16 item yang valid. 

Hasil uji koefisien validitas menggunakan teknik product moment 

menunjukkan tentang koefisien validitas skala self efficacy antara 
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0,315 sampai dengan 0,707. Untuk perinciannya pada butir yang 

valid pada item skala self efficacy dapat dilihat pada tabel 9. 

Hasil uji koefisien reliabilitas menggunakan teknik alpha 

cronbach’s sebesar 0,845. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga 

dapat digunakan di dalam penelitian ini. 

 

Tabel 9 
Sebaran item Valid dan Gugur 
Skala Self Efficacy 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah item 
yang valid 

Magnitude 1,8*,13 4,10,16 5 
Generality 5,11,17 2,9,14 6 
Strength 3,15,18* 6,7,12 5 

Jumlah item 
yang valid 

7 9 16 

*: item yang gugur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


