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BAB IV 
 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
 
 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 
 

Orientasi kancah merupakan salah satu tahap yang harus dilewati 

oleh peneliti sebelum melakukan suatu penelitian guna mempersiapkan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan penelitian. Sebelum dilakukan 

penelitian, peneliti menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian 

yang diambil oleh peneliti adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata di Semarang yang sedang menyusun skripsi. Peneliti 

melakukan pengambilan data penelitian dengan mendatangi responden 

mahasiswa secara langsung di kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata di Semarang. 
 

Berikut di bawah ini akan disajikan data jumlah mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang mengambil 

matakuliah skripsi semester genap tahun 2017/ 2018, pada tiap-tiap 

fakultas dan angkatan mahasiswa. 
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Tabel 3  
Jumlah Mahasiswa yang Mengambil Matakuliah Skripsi 

Semester Genap Tahun 2017/2018  

Fakultas Program Studi Angkatan 
Total 

Mahasiswa    

  2010 1 

  2011 3 

 Desain Komunikasi 2012 3 

 Visual 2013 5 

  2014 33 

Arsitektur Desain 
 2017 1 
 

2010 1   

  2011 2 

 
Arsitektur 

2012 2 
 

2013 22   

  2014 42 

  2015 2 

Ekonomi Akuntansi 2002 1 
 

  2006 1 

  2007 2 

  2008 4 

  2009 7 

  2010 18 

  2011 13 

  2012 41 

  2013 67 

  2014 146 

  2009 1 

  2010 5 

  2011 2 

 
Akuntansi Sore 

2012 7 
 

2013 7   

  2014 4 

  2015 5 

  2016 3 

  2009 5 

  2010 6 

 
Manajemen 

2011 27 
 

2012 44   

  2013 99 

  2014 182 

  2013 2 

 Manajemen Unggulan 2014 5 

  2015 8 

  2009 2 

  2010 1 

 Teknik Elektro 2011 2 

  2013 2 
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Teknik  2014 23 

  2010 2 

 
Teknik Sipil 

2012 3 
 

2013 15   

  2014 55 

 
Ilmu Komunikasi 

2013 10 
 

2014 48   

  2010 3 

Hukum 
 2011 8 

Ilmu Hukum 
2012 11  

 

2013 39   

  2014 53 

  2015 1 

 

Sistem Informasi 

2013 25 

Ilmu Komputer 2014 25  

 Teknik Informatika 2012 1 
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  2013 7 

  2014 33 

  2002 1 

  2009 11 

  2010 14 

Psikologi Psikologi 2011 24 

  2012 50 

  2013 103 

  2014 212 

  2010 3 

  2011 1 

  2012 14 

Sastra Sastra Inggris 2013 16 

  2014 35 

  2015 18 

  2016 2 

  2005 1 

  2009 1 

  2010 4 

Teknologi Pangan Teknologi Pangan 
2011 5 

2012 12   

  2013 35 

  2014 139 

  2015 20 

 Total Mahasiswa  1.919 
    

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara self efficacy dengan prokrastinasi akademik dalam 

menyelesaikan skripsi. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai berikut: 
 

1. Melalui observasi dan wawancara pada bulan Juli 2017 

terhadap 8 mahasiswa, ditemukan bahwa mahasiswa dalam proses 

mengerjakan skripsinya mengalami berbagai kendala. Kendala yang 

dialami mahasiswa yang saya ketahui bahwa ada di dalam dirinya 

kurang yakin pada apa yang sudah dikerjakan sebagai mahasiswa. 

Oleh karena itu, si anak tersebut tidak dapat menyelesaikan 

skripsinya dengan baik. 
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2. Mahasiswa dari beberapa orang yang saya wawancarai masih suka 

main game daripada menyelesaikan tugasnya dan akibatnya anak 

tersebut kehilangan waktu yang sudah ditentukan, sering menunda 

untuk menyelesaikan skripsi dan pada akhirnya anak tersebut harus 

berhenti kuliah dan lebih memilih untuk bekerja karena orang tuanya 

sudah tidak bisa membiayai kuliahnya anaknya tersebut. 

B. Uji Coba Alat Ukur 
 

Pengambilan data untuk uji coba tersebut dilakukan pada tanggal 

03 Maret 2018 sampai dengan 06 April 2018, dengan turun ke lapangan 

untuk mengambil data pada subjek. 
 

Pengambilan data ini dilakukan di lingkungan kampus 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tepatnya di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pangan, Fakultas Hukum dan 

Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sastra dan Bahasa terhadap 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. 

Awalnya saya mendatangi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk 

menyebar angket. Saya datang pada jam 09.00 sampai pada jam 15.00. 

Kondisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis cukup ramai dan tidak 

disengaja saya menunggu diruangan, dimana ada mahasiwa yang sedang 

bimbingan. Disitu saya mencoba untuk memberikan angket saya 

terhadap mahasiswa tersebut. Pada akhirnya saya mendapat beberapa 

subjek yang sedang menyusun skripsi. Setelah itu, besoknya saya datang 

ke Fakultas Teknologi Pangan. Kondisi tersebut cukup sedikit 

mahasiswanya yang sedang menyusun skripsi karena kebanyakan 

mahasiswa angkatan baru. Kemudian saya besoknya melanjutkan ke 

Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sastra 

dan Bahasa. Data mahasiswa yang diperoleh dalam menyusun skripsi 
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sebanyak 36 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa fakultas psikologi 

sebanyak 9 orang, fakultas ekonomi sebanyak 14 orang, fakultas sastra 

& bahasa 5 orang, fakultas teknologi pangan 5 orang, fakultas hukum & 

komunikasi 3 orang. 

 

1.  Penyusunan Skala 
 

Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala prokrastinasi 

akademik dan self efficacy. 
 

a. Skala Prokrastinasi Akademik 
 

Skala prokrastinasi akademik terdiri dari empat aspek yaitu 

penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan skripsi, kelambanan 

dalam menyelesaikan skripsi, kesenjangan waktu antara rencana dan 

kinerja actual dan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan 

daripada menyelesaikan skripsi. Skala berisi pernyataan mendukung 

(favourable) maupun tidak mendukung (unfavourable). Skala 

favourable yang digunakan memiliki empat kategori yaitu sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Nilai 

kategori sangat tidak setuju adalah satu, nilai kategori tidak setuju 

adalah dua, nilai kategori setuju adalah tiga, dan nilai kategori sangat 

setuju adalah empat. Skala unfavourable memiliki empat kategori yaitu 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju 

(SS). Nilai kategori sangat tidak setuju adalah empat, nilai kategori 

tidak setuju adalah tiga, nilai kategori setuju adalah dua, dan nilai 

kategori sangat setuju adalah satu. Semakin tinggi perolehan skor, maka 

dapat diartikan semakin negatif prokrastinasi akademik. 
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Tabel 3 
 

Sebaran Item Favourable dan Unfavourable Skala Prokrastinasi 

Akademik 

 

Komponen Jumlah Item  

Prokrastinasi 
Favourable Unfavourable 

Jumlah 

Akademik 
 

   

1.Penundaan untuk    

memulai maupun 

1,2 3,4,5 5 
menyelesaikan    

tugas.    

2.Keterlambatan    

Dalam 
6,7,8 9,10,11 6 

menyelesaikan    

tugas.    

3.Kesenjangan    

waktu antara 12,13,14 15,16,17 6 

rencana dan kinerja    

    

actual.    

4.Melakukan    

aktivitas lain yang 18,19 20,21 4 

Lebih    

    

menyenangkan.    

Total 10 11 21 
 

 

b. Skala Self Efficacy 
 

Skala Self Efficacy dari tiga aspek yaitu aspek level, aspek 

generality, dan aspek strenght. Skala berisi pernyataan mendukung 

(favourable) atau tidak mendukung (unfavorable) terhadap pernyataan 

yang berkaitan dengan variabel self efficacy. Skala favourable yang 

digunakan memiliki empat kategori yaitu sangat tidak setuju (STS), 

tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Nilai kategori 

sa1.1ngat tidak setuju adalah satu, nilai kategori tidak setuju adalah dua, 

nilai kategori setuju adalah tiga, dan nilai kategori sangat setuju adalah 
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empat. Skala unfavourable memiliki empat kategori yaitu sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Nilai 

kategori sangat tidak setuju adalah empat, nilai kategori tidak setuju 

adalah tiga, nilai kategori setuju adalah dua, dan nilai kategori sangat 

setuju adalah satu. Semakin tinggi perolehan skor skala self efficacy, 

maka semakin tinggi self Efficacy. 
 

Tabel 4 
 

Sebaran Item Favourable dan Unfavourable Self Efficacy 
 

Komponen Jumlah Item Jumlah 

Self Efficacy Favourable Unfavourable  

1.Level 1,2,3 4,5,6 6 
2.Generality 7,8,9 10,11,12 6 

3.Strenght 13,14,15,16 17,18,19,20 8 

Total 10 10 20 
 
 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 
 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mendapatkan ijin 

terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait. Pertama, peneliti mengajukan 

surat permohonan pengajuan penelitian kepada Rektor Universitas 

Katolik Soegijapranata di Semarang. Melalui surat ijin Rektor nomor 

0771 /B.7.3/REK/III/2018 guna mendapatkan data Mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi, kemudian peneliti mengadakan penelitian di 

wilayah kampus Universitas katolik Soegijapranata di Semarang. 
 

3. Uji Preliminari 
 

Pada penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

preliminari sebelum menyebarkan skala penelitian kepada subjek. 

Peneliti meminta tiga mahasiswa untuk membaca dan meneliti terlebih 

dahulu pernyataan dalam skala penelitian agar peneliti yakin kalimat 

dalam skala mudah dipahami oleh subjek penelitian nantinya. 
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Pelaksanaan penelitian menggunakan try out terpakai dimana 

peneliti hanya melakukan satu kali pengumpulan data yang kemudian 

digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas sekaligus analisis data. 

Peneliti langsung menyebarkan skala penelitian kepada subjek. Peneliti 

menggunakan try out terpakai karena situasi dan kondisi responden yang 

sedikit serta keterbatasan waktu dan biaya. Kelebihan menggunakan try out 

terpakai adalah data dalam uji coba dan data penelitian adalah data yang 

sama. Kelemahan menggunakan try out terpakai adalah item yang gugur 

dapat mempengaruhi item yang valid. 

 

Skala yang sudah diisi oleh subjek selanjutnya diskor dan 

ditabulasi untuk uji validitas reliabilitas alat ukur serta uji hipotesis. 

Data penelitian menggunakan data try out yang sudah dibersihkan dari 

item gugur. Analisis data menggunakan komputer program Statistical 

Package For Social Science (SPSS) versi 16.0 for Windows. 

 

 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
 

Uji validitas dan reliabilitas alat ukur dilakukan untuk 

mengetahui bahwa alat ukur yang peneliti gunakan sudah valid dan 

reliabel. Responden dalam penelitian ini berjumlah 36 mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi. Data penelitian dianalisis dengan 

menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) for 

Windows versi 16.0. Pengujian validitas menggunakan korelasi product 

moment. Uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 
 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Prokrastinasi Akademik 

Jumlah total item pada alat ukur prokrastinasi akademik adalah 
 

21 item dan terdapat 4 item gugur. Peneliti melakukan analisis butir 

item alat ukur dengan membandingkan tabel corrected item-total 
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corelation terhadap tabel r (rtabel = 0,3120). Hasil uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur variabel sprokrastinasi akademik adalah nilai 

koefisien Cronbach’s Alpha pada putaran pertama adalah 0,893. 

Kemudian peneliti menghilangkan item gugur dan melakukan pengujian 

putaran kedua. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel prokrastinasi 

akademik di putaran kedua menyatakan tidak terdapat item gugur 

dengan nilai koefisien Cronbach’s Alpha 0,933 yang berarti alat ukur 

tersebut valid dan reliabel serta dapat dipakai. 

 

 

Tabel 5 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prokrastinasi Akademik 

 

Komponen   
Jumlah 

 
 

Jumlah Item 
 

    

      

Prokrastinasi Akademik Unfavourable Favourable Valid  Gugur 

1.Penundaan untuk      

memulai maupun 1,2,3 4,5 5  0 

menyelesaikan tugas      

2.Keterlambatan dalam 
6*,7*,8 9,10,11 

4  
2 

menyelesaikan tugas 
  

     

3.Kesenjangan waktu      

antara rencana dan kinerja 12*,13*,14 15,16,17 4  2 

Actual      

4.Melakukan aktivitas lain 
18,19 20,21 

   

yang lebih menyenangkan 4 
 

0    

Total 11 10 17  4 

Dengan (*) Item Gugur     
 
 
 
 
 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Self Efficacy 
 

Total item dalam alat ukur self efficacy berjumlah 20 item 
 

dan terdapat 4 item gugur. Peneliti melakukan analisis butir item alat 

ukur dengan membandingkan tabel corrected item-total corelation 

terhadap tabel r (rtabel = 0,310; p>0,05). Nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha putaran pertama adalah 0,906. Peneliti menghilangkan item 

gugur dan melakukan pengujian putaran kedua. Hasil uji validitas dan 
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reliabilitas variabel self efficacy di putaran kedua menyatakan 

terdapat 1 item gugur dengan nilai koefisien Cronbach’s Alpha 0,929. 

Peneliti menghilangkan item gugur dan melakukan pengujian putaran 

ketiga. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel self efficacy di 

putaran ketiga menyatakan tidak ada item gugur dengan nilai 

koefisien Cronbach’s Alpha 0,936 yang berarti alat ukur tersebut 

valid dan reliabel serta dapat dipakai. 
 

Tabel 6 
 

Sebaran Item Favourable dan Unfavourable Skala Self Efficacy 
 

Komponen Jumlah Item Jumlah  

Self Efficacy Favourable Unfavourable Valid  Gugur 

1.Level 1*,2*,3* 4,5,6 3  3 

2.Generality 7,8,9 10,11,12 6  0 

3.Strenght 13,14*,15,16 17,18,19,20 7  1 

Total 10 10 16  4 

Dengan (*) Item Gugur 
 

C. Pelaksanaan Penelitian 
 

Pengambilan data peneletian dilakukan sejak tanggal 03 Maret 

2018 samapai dengan 06 April 2018 dengan turun ke lapangan untuk 

mengambil data pada subjek. Pengambilan data ini dilakukan di 

lingkungan kampus Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

pada tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi 

Pangan, Fakultas Hukum & Komunikasi, Fakultas Psikologi dan 

Fakultas Sastra & Bahasa terhadap mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi. 

Peneliti menggunakan try out terpakai sehingga peneliti hanya 

melakukan satu kali pengambilan data. Kelebihan metode try out 

terpakai adalah data yang digunakan untuk uji validitas reliabilitas dan 

data penelitian adalah hal yang sama. Kelemahan metode try out 

terpakai adalah item yang gugur tersebut dapat mempengaruhi item 
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yang valid. Data yang didapat digunakan dalam uji validitas reliabilitas, 

uji asumsi, dan uji hipotesis. Skala yang sudah diisi diskor, ditabulasi, 

dan kemudian diuji menggunakan bantuan Statistical Package for 

Social Science 16.0 for Windows. 
 

Peneliti melakukan pengambilan data penelitian dengan 

mendatangi responden mahasiswa yang sedang menyusun skripsi secara 

langsung tanpa perantara di wilayah Universitas Katolik Soegijapranata. 

Peneliti menggunakan metode pengambilan data purposive sampling 

sehingga berpengaruh pada pencarian subjek mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi. 
 

Jumlah total responden penelitian adalah 36 orang yang terdiri 

dari 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Angkatan mahasiswa 

terdiri dari angkatan 2009 sebanyak 4 orang, angkatan 2010 sebanyak 

10 orang, angkatan 2011 sebanyak 13 orang, angkatan 2012 sebanyak 5 

orang, angkatan 2013 masing-masing sebanyak 4 orang. Jika dari 

fakultas, mahasiswa fakultas psikologi sebanyak 9 orang, fakultas 

ekonomi sebanyak 14 orang, fakultas sastra 5 orang, fakultas teknologi 

pangan 5, fakultas hukum 3orang. 




