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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahapan awal sebelum melakukan penelitian ialah menetapkan terlebih 

dahulu kancah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Progdi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, merupakan salah satu dari sembilan program 

sarjana yang terdapat di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki visi yaitu menjadi unggul dalam 

bidang ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai kristianitas. Misi dari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan melakukan penelitian serta 

pengabdian pada masyarakat yang unggul dan berkualitas.  

b. Membangun kerja sama dengan berbagai institusi baik di dalam 

Maupin di luar negeri. 

c. Membangun komitmen, kebersamaan, dan kompetensi dosen dan 

mahasiswa untuk mewujudkan tradisi unggul fakultas secara 

terus menerus.  

Tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ialah: 

a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis.  
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b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ekonomi 

dan bisnis yang unggul. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam 

maupun luar negeri untuk mewujudkan visi dan misi fakultas.  

d. Mewujudkan nilai-nilai; kebenaran, kejujuran, integritas, kerendahan 

hati, menghargai keberagaman komitmen, kebersamaan, dan 

kompetensi secara terus-menerus untuk mencapai keunggulan 

fakultas.  

e. Memberikan relevansi antara ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan kebutuhan masyarakat atas berbagai masalah ekonomi, 

social, lingkungan, politik, budaya dan lainnya melalui penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat.  

f. Mewujudkan tata kelola bisnis yang ramah lingkungan.  

Terdapat tiga program studi dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu, 

Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, dan Program Studi 

Perpajakan. Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi 

mendapatkan akreditas A, sedangkan Program Studi Perpajakan 

mendapatkan akreditas B. Saat ini berdasarkan website FEB Universitas 

Katolik Soegijapranata, terdapat 54 dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. 35 dosen berpendidikan S2, 7 dosen berpendidikan S3, dan 12 

dosen sedang menempuh S3.  
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Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BMSI, jumlah mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah skripsi periode 2017/2018 periode genap pada 

Progdi Manajemen Unika Soegijapranata Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Mahasiswa Progdi Manajemen yang mengambil              

 Mata Kuliah Skripsi Periode Ganjil/Genap 

Matakuliah Angkatan Jumlah Semester 

Skripsi 2009 6 Ganjil 

Skripsi 2010 8 Ganjil 

Skripsi 2011 34 Ganjil 

Skripsi 2012 68 Ganjil 

Skripsi 2013 141 Ganjil 

Skripsi 2014 70 Ganjil 

 

Matakuliah Angkatan Jumlah Tahun Semester 

Skripsi 2009 5 2017 Genap 

Skripsi 2010 6 2017 Genap 

Skripsi 2011 27 2017 Genap 

Skripsi 2012 44 2017 Genap 

Skripsi 2013 99 2017 Genap 

Skripsi 2014 182 2017 Genap 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa total keseluruhan mahasiswa Progdi 

Manajemen yang mengambil mata kuliah skripsi pada periode ganjil adalah 

327 orang. Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi 

bertambah pada periode genap sejumlah 363 orang. Pada penelitian ini, 
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peneliti lebih fokus terhadap mahasiswa Progdi Manajemen angkatan 2013-

2014 yang mengambil mata kuliah skripsi.  

Penentuan kancah penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan 

antara lain:  

1. Terdapat fenomena prokrastinasi pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Progdi Manajemen Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang.  

2. Belum pernah dilakukan penelitian di Universitas Katolik 

Soegijapranata mengenai “Hubungan Antara Kecerdasan 

Spiritual dengan Prokrastinasi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir”. 

3. Universitas yang bersangkutan bersedia dijadikan untuk tempat 

penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dengan permohonan ijin dengan instansi 

terkait, serta penyusunan alat ukur penelitian. Berikut adalah beberapa 

persiapan yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Perijinan Penelitian 

Sebelum mengambil data, peneliti mengurus surat ijin penelitian 

terlebih dahulu. Peneliti meminta surat pengantar pada Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk melakukan 

penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis progdi Manajemen UNIKA 

Semarang. Surat perijinan penelitian dari Fakultas Psikologi dengan 
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nomor 2781/B.7.3/FP/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018. Selanjutnya, 

peneliti menyerahkan surat perijinan penelitian kepada Dekanat 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKA Semarang pada tanggal 24 Mei 

2018. Pengambilan data berlangsung pada tanggal 24 Mei – 10 Juni 

2018.  

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur yaitu skala prokrastinasi, 

dan skala kecerdasan spiritual. Penyusunan alat ukur dimulai dengan 

menentukan aspek-aspek yang akan digunakan sesuai dengan teori 

yang telah dipaparkan.  

a. Skala Prokrastinasi 

Penyusunan skala prokrastinasi terdiri dari empat aspek yaitu, 

penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, 

keterlambatan atau kelambanan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan 

waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan memilih melakukan 

aktivitas yang menyenangkan dibanding menyelesaikan tugas. Jumlah 

item skala prokrastinasi yaitu  24 item. Berikut merupakan sebaran 

item pada skala prokrastinasi: 
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Tabel 5 

Sebaran Item Skala Prokrastinasi 

No.  Aspek Prokrastinasi Item 

 

Jumlah 

Item 

Favorable 

 

Unfavorable 

 

1. Penundaan untuk memulai 

maupun menyelesaikan 

tugas 

1,9,17 5,13,21 6 

2. Keterlambatan atau 

kelambanan dalam 

mengerjakan tugas 

6,14,22 2,10,18 6 

3. Kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual 

3,11,19 7,15,23 6 

4. Memilih melakukan 

aktivitas yang 

menyenangkan dibanding 

menyelesaikan tugas 

8,16,24 4,12,20 6 

Total 12 12 24 

 

b. Skala Kecerdasan Spiritual 

Penyusunan skala kecerdasan spiritual terdiri dari sembilan aspek 

yaitu, bersikap fleksibel, kesadaran diri, menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan, menghadapi dan melampaui perasaan 

sakit, keengganan untuk menyebabkan kerugian, kualitas hidup, 

berpandangan holistik, kecenderungan bertanya, dan bidang mandiri. 

Jumlah item skala kecerdasan spiritual ialah 36. Berikut merupakan 

sebaran item pada skala kecerdasan spiritual: 
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Tabel 6 

Sebaran Item Skala Kecerdasan Spiritual  

No.  Aspek Kecerdasan Spiritual Item 

 

Jumlah 

Item 

Favorable 

 

Unfavorable 

 

1. Bersikap fleksibel 1,19 10,28 4 

2. Kesadaran diri 11,29 2,20 4 

3. Menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan 

3,21 12,30 4 

4. Menghadapi dan melampaui 

perasaan sakit 

13,31 4,22 4 

5. Keengganan untuk 

menyebabkan kerugian 

5,23 14,32 4 

6. Kualitas hidup 15,33 6,24 4 

7. Berpandangan holistik 7,25 16,34 4 

8. Kecenderungan bertanya 17,35 8,26 4 

9. Bidang mandiri 9,27 18,36 4 

Total 18 18 36 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 24 Mei – 10 Juni 2018. Pengambilan data 

pada penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, dimana peneliti 

hanya melakukan sekali pengumpulan data dan hasil uji cobanya langsung 

digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi, analisis data, serta 

hipotesis penelitian. Hal ini dikarenakan, adanya keterbatasan jumlah 

subjek serta tidak mudahnya  untuk bertemu dengan subjek yang mana 
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tidak selalu berada di kampus (karena hanya mengambil skripsi) dan 

terbatasnya waktu penelitian.  

Populasi pada penelitian menggunakan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Progdi Manajemen UNIKA, yang sedang mengambil skripsi. 

Peneliti mencari sampel penelitian dengan teknik sampling aksidental, 

dimana peneliti membagikan skala bertepatan dengan waktu sidang 

proposal dan akhir mahasiswa Manajemen. Peneliti memanfaatkan masa 

sidang tersebut dengan membagikan skala kepada subjek yang kebetulan 

sedang menunggu temannya sidang. Selanjutnya, pengambilan data 

dilakukan dengan dua cara yaitu, pengambilan data secara langsung dengan 

memberikan skala kepada subjek penelitian dan peneliti menitipkan skala 

kepada beberapa teman yang memiliki relasi dengan mahasiswa 

Manajemen, sehingga skala dapat tersebar dengan cepat.  

Pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik namun, ada beberapa 

kendala yang dialami peneliti seperti sulitnya untuk bertemu dengan 

subjek-subjek, dikarenakan subjek dalam penelitian ini ialah mahasiswa 

yang sedang menyusun skripsi dan sebagian besar dari subjek jarang pergi 

ke kampus. Dari pengumpulan data yang dilakukan selama ± 17 hari, 

peneliti memperoleh 55 subjek, namun tiga subjek merupakan preliminary 

dan dua subjek yang lain hanya mengisi satu skala saja. Setelah dilakukan 

pengecekan hanya 50 skala yang dapat diolah. 
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Product Moment Karl Pearson dengan bantuan program Statistical 

Packages for Social Sciences versi 16.0 for windows. 

1. Skala Prokrastinasi 

Berdasarkan hasil uji validitas skala prokrastinasi dengan taraf 

signifikansi 5% pada jumlah subjek 50 orang yaitu 0,2353 yang terdiri 

dari 24 item, didapatkan 20 item yang valid dan empat item gugur 

dengan koefisien Alpha Croncbach sebesar 0,820. Selanjutnya, peneliti 

melakukan uji validitas putaran kedua dengan menghilangkan item-item 

yang gugur. Pada putaran kedua, dari 20 item didapatkan 18 item yang 

valid dan dua item yang gugur dengan koefisien Alpha Croncbach 

sebesar 0,839. Selanjutnya peneliti melakukan kembali uji validitas 

putaran ketiga dengan menghilangkan item-item yang gugur, dari 18 

item didapatkan 18 item valid dengan Alpha Croncbach sebesar 0,844. 

Pada putaran ketiga didapatkan 18 item skala prokrastinasi yang valid 

serta reliabel. Berikut merupakan tabel data sebaran item valid dan 

gugur pada skala prokrastinasi.    
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Tabel 7 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prokrastinasi 

No.  Aspek Prokrastinasi Item 

 

Item 

Valid 

Favorable 

 

Unfavorable 

 

1. Penundaan untuk memulai 

maupun menyelesaikan tugas 

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

2. Keterlambatan atau 

kelambanan dalam 

mengerjakan tugas 

6*,14*,22* 2,10,18 3 

3. Kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual 

3,11,19* 7,15,23 5 

4. Memilih melakukan aktivitas 

yang menyenangkan 

dibanding menyelesaikan 

tugas 

8*,16,24 4,12,20 5 

Total Item Valid 7 11 18 

Keterangan: 

Angka dengan tanda *  : Item gugur 

2. Skala Kecerdasan Spiritual 

Berdasarkan hasil uji validitas skala kecerdasan spiritual dengan 

taraf signifikansi 5% pada jumlah subjek 50 orang yaitu 0,2353 yang 

terdiri dari 36 item, didapatkan 20 item yang valid dan 16 item gugur 

dengan koefisien Alpha Croncbach sebesar 0,738. Selanjutnya, peneliti 

melakukan uji validitas putaran kedua dengan menghilangkan item-item 

yang gugur. Pada putaran kedua, dari 20 item didapatkan 19 item yang 

valid dan satu item yang gugur dengan koefisien Alpha Croncbach 
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sebesar 0,815. Peneliti melakukan kembali uji validitas putaran ketiga 

dengan menghilangkan item yang gugur, dari 19 item didapatkan 19 

item valid dengan Alpha Croncbach sebesar 0,815. Pada putaran ketiga 

didapatkan 19 item skala kecerdasan spiritual yang valid dan reliabel. 

Berikut merupakan tabel data sebaran item valid dan gugur pada skala 

kecerdasan spiritual.    

Tabel 8 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kecerdasan Spiritual 

No.  Aspek Kecerdasan Spiritual Item 

 

Item 

Valid 

Favorable 

 

Unfavorable 

 

1. Bersikap fleksibel 1,19* 10*,28 2 

2. Kesadaran diri 11,29* 2,20 3 

3. Menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan 

3*,21* 12,30* 1 

4. Menghadapi dan melampaui 

perasaan sakit 

13*,31* 4,22 2 

5. Keengganan untuk 

menyebabkan kerugian 

5,23* 14*,32 2 

6. Kualitas hidup 15,33* 6*,24 2 

7. Berpandangan holistik 7,25* 16*,34 2 

8. Kecenderungan bertanya 17,35* 8,26* 2 

9. Bidang mandiri 9*,27 18,36 3 

Total Item Valid 7 12 19 

Keterangan: 

Angka dengan tanda *  : Item gugur 


