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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisisnya pada data-data

numerical (angka) yang lalu diolah dengan metode statistika (Azwar, 2010,

h.5). Data berupa angka tersebut berasal dari pengukuran dengan

menggunakan skala terhadap variabel-variabel dipakai dalam penelitian.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Sebelum hipotesis penelitian akan diuji, dilakukan identifikasi

terhadap variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu

variabel bebas dan tergantung. Variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel tergantung : Prokrastinasi Akademik

2. Variabel bebas : Minat Membaca

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini:
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1. Prokrastinasi Akademik

Prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda untuk

mengerjakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan atau

tugas akademik dapat meliputi tugas untuk menulis atau mencatat

materi perkuliahan, belajar menghadapi ujian atau kuis, membaca

materi, presensi kehadiran dapat berupa keterlambatan juga, tugas

administratif, dan kegiatan akademik secara keseluruhan.

Perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa diungkap dengan

menggunakan skala prokrastinasi akademik yang meliputi aspek-aspek,

sebagai berikut, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual,

keterlambatan atau kelambanan dalam mengerjakan tugas, penundaan

untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas, dan

melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada

mengerjakan tugas (Schouwenburg dalam Ferrari, dkk, 1995, h. 76-84).

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan tingkat prokrastinasi

akademik yang tinggi dan sebaliknya.

2. Minat Membaca

Minat membaca mahasiswa adalah keinginan dan perhatian

seseorang yang disertai usaha dan rasa senang untuk membaca. Minat

membaca ini diukur dengan skala minat membaca yang disusun

menurut teori Crow & Crow yang terdiri dari motivasi untuk membaca,

perasaan senang, penggunaan waktu, pemusatan perhatian, emosi dalam
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membaca, dan usaha untuk membaca. Semakin tinggi skor yang

diperoleh menunjukkan tingkat minat membaca yang tinggi dan

sebaliknya.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri

dari manusia, makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan, suatu

gejala maupun peristiwa sebagai sumber data yang memiliki

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Nawawi dalam Dewi,

2015, h. 33). Dari populasi tersebut diambil sampel yang diharapkan

dapat mewakili populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang masih aktif kuliah,

dalam arti sudah membayar UKP per November 2017 yang berjumlah

535 orang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian kecil dari total jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sangadji & Sopiah dalam

Dewi, 2015, h.34). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik incidental sampling. Teknik tersebut adalah teknik

pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan pertimbangan
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kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut ditentukan oleh peneliti yang

disesuaikan dengan tujuan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti adalah skala. Skala adalah salah

satu cara pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan

tertulis mengenai suatu hal yang harus dijawab dan dikerjakan oleh

responden yang menjadi subjek penelitian. Skala yang digunakan dalam

penelitian ini adalah bersifat langsung dan tertutup yaitu skala langsung

diberikan kepada subjek dan kemudian subjek penelitian diharuskan

untuk memilih jawaban-jawaban yang sudah ditentukan sehingga

subjek tidak dapat memberikan respon atau jawaban seluas-luasnya.

Data yang diungkap oleh suatu skala psikologis merupakan konstruk-

konstruk psikologis yang mencerminkan aspek kepribadian individu

tertentu (Azwar, dalam Dewi. 2015, h.34-35)

2. Blueprint dan Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua macam skala, yaitu skala

yang mengungkap prokrastinasi akadrmik dan skala untuk

mengungkap minat membaca.

a. Skala Prokrastinasi Akademik

Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat prokrastinasi

akademik pada mahasiswa. Skala prokrastinasi akademik ini



29

disusun berdasarkan aspek-aspek prokrastinasi menurut

Schouwenburg yaitu kesenjangan waktu antara rencana dan

kinerja aktual, keterlambatan atau kelambanan dalam

mengerjakan tugas, penundaan untuk memulai maupun

menyelesaikan kerja pada tugas, dan melakukan aktivitas lain

yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas.

Setiap aspek terdiri dari pernyataan-pernyataan yang

bersifat mendukung (favorable) dan pernyataan yang bersifat

tidak mendukung (unfavorable).

Pada skala ini subjek diminta untuk memilih salah satu

pilihan jawaban dari pernyataan yang ada yaitu: Selalu (SL),

Sering (S), Jarang (J), san Tidak Pernah (TP). Pemberian skor

untuk pilihan jawaban pada pernyataan yang bersifat favorable

diberi skor secara bertingkat yaitu untuk jawaban Selalu (SL)

diberi skor 4,  jawaban Sering (S) diberi skor 3, jawaban Jarang

(J) diberi skor 2, jawaban Tidak Pernah (TP) diberi skor 1. Skor

untuk pilihan jawaban pada pernyataan yang bersifat unfavorable

pada jawaban Selalu (SL) diberi skor 1, jawaban Sering (S) diberi

skor 2, jawaban Jarang (J) diberi skor 3, jawaban Tidak Pernah

(TP) diberi skor 4.
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Tabel 1.
Blueprint Skala Prokrastinasi Akademik

Komponen
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Penundaan untuk memulai maupun
menyelesaikan kerja pada tugas

3 3 6

Keterlambatan atau kelambanan
dalam mengerjakan tugas

3 3 6

Kesenjangan waktu antara rencana
dan kinerja aktual.

3 3 6

Melakukan aktivitas lain yang lebih
menyenangkan daripada
mengerjakan tugas

3 3 6

Total 12 12 24

b. Skala Minat Membaca

Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat minat membaca

pada mahasiswa. Skala minat membaca disusun berdasarkan

aspek-aspek minat membaca menurut Crow dan Crow yaitu

penggunaan waktu, perasaan senang, pemusatan perhatian,

motivasi untuk membaca, emosi dalam membaca dan usaha untuk

membaca. Setiap aspek terdiri dari pernyataan-pernyataan yang

bersifat mendukung (favorable) dan pernyataan yang bersifat

tidak mendukung (unfavorable).

Pada skala ini subjek diminta untuk memilih salah satu

pilihan 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
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yang bersifat favorable diberi skor secara bertingkat yaitu untuk

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

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

Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Skor untuk pilihan

jawaban pada pernyataan yang bersifat unfavorable pada jawaban

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

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

Sesuai (STS) diberi skor 4.

Tabel 2.
Blueprint Skala Minat Membaca

Komponen
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Perasaan senang 3 3 6

Pemusatan perhatian 3 3 6

Penggunaan waktu 3 3 6

Motivasi untuk membaca 3 3 6

Emosi dalam membaca 3 3 6

Usaha untuk membaca 3 3 6

Total 18 18 36

F. Uji Coba Alat Ukur

1. Uji Validitas Alat Ukur

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti

sejauhmana ketepatan dan ketelitian suatu alat ukur dalam melakukan

fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument alat ukur tergolong
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mempunyai validitas yang tinggi apabila tes atau instrument alat ukur

tersebut menjalankan fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur yang

sesuai dengan tujuan dilakukannya suatu pengukuran tertentu.

(Azwar, 2010, h.105).

Teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik korelasi Product Moment dari Pearson yang kemudian hasilnya

di koreksi dengan teknik part whole.

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas adalah indeks keterpercayaan dari alat ukur yang

akan dipakai. Suryabrata ( dalam Widodo,2006, h.2) menyatakan

bahwa dalam arti yang paling luas, reliabilitas alat ukur menunjuk

pada sejauh mana perbedaan-perbedaan skor perolehan mencerminkan

perbedaan atribut yang sebenarnya.. Pengujian reliabilitas skala dalam

penelitian ini dihitung dengan menggunakan teknik uji reliabilitas

Alpha Cronbach.

G. Metode Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data, selanjutntya dilakukan analisis

terhadap data yang telah terkumpul tersebut yang tentunya disesuaikan

dengan tujuan dari riset yang dilakukan. Pada tahap inilah data diolah

sehingga berhasil disimpulkan kebenaran yang dapat menjawab

persoalan yang diajukan.
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Teknik yang sesuai untuk mengolah data dalam penelitian ini

adalah teknik statistik analisis korelasi Product Moment dari Pearson,

karena penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara dua

variabel (satu variabel bebas dan satu variabel tergantung) dan memiliki

data yang bergejala interval (Wijayanto, 2008, h. 1)
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