
 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01 Metode Penelitian yang Digunakan 

Berdasarkan pendekatan analisisnya, penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini menekankan terhadap 

analisis yang dilakukan pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan statistika (Azwar.2011. h.5). Penelitian kuantitatif biasanya 

menggunakan desain eksplanasi, untuk menguji antar variabel yang 

dihipotesiskan. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara 

dua atau lebih variabel (Mulyadi.2011. h.132). 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

skala. Skala yang digunakan oleh peneliti adalah Skala Prokrastinasi 

Akademik Mahasiswa dan Skala Self-Regulated Learning.  Skala 

Prokrastinasi Akademik Mahasiswa digunakan untuk mengungkap sejauh 

mana penundaan terjadi  di kalangan mahasiswa. Skala Self-Regulated 

Learning digunakan untuk mengungkap sejauh mana mahasiswa dapat 

meregulasi diri atau mengatur diri dalam bidang akademik. 

 

3.02  Identifikasi Variabel Penelitian 

Sesuatu dapat dikatakan sebagai sebuah variabel jika dapat 

bervariasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Azwar.2011. h.59). 

Variabel penelitian dapat berupa apapun juga dengan variasi yang perlu 

diperhatikan agar dapat mengambil kesimpulan mengenai fenomena 
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yang terjadi (Azwar.2011. h.32). Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Tergantung : Prokrastinasi Akademik Mahasiswa 

2. Variabel Bebas : Self-Regulated Learning, Jenis Kelamin 

 

3.03  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi tentang variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karateristik variabel tersebut yang 

dapat diamati. Suatu definisi operasional haruslah memiliki keunikan, 

karena penelitilah yang memilih dan menentukan definisi operasianal 

yang paling relevan dengan variabel penelitiannya (Azwar.2011. h.74). 

 

3.03.01 Prokrastinasi Akademik Mahasiswa 

Prokrastinasi akademik adalah suatu suatu kecenderungan 

dalam penundaan baik memulai maupun menyelesaikan tugas yang 

ada.  

Prokrastinasi akademik pada mahasiswa akan diukur 

menggunakan skala prokrastinasi akademik yang terdiri dari beberapa 

aspek yaitu penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas 

yang dihadapi, keterlambatan mengerjakan tugas, kesenjangan waktu 

antara rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain yang 

lebih menyenangkan daripada melakukan tugas tersebut. Perolehan 

skor tinggi yang di dapat menunjukkan bahwa pokrastinasi yang terjadi 

pada mahasiswa tinggi, begitu pula sebaliknya. 
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3.03.02 Self-Regulated Learning 

Self-regulated learning atau regulasi diri merupakan suatu 

kemampuan individu terhadap pengendalian dalam kegiatan 

akademik. 

Self-regulated learning akan diukur menggunakan skala  self-

regulated learning yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu strategi 

kognitif, strategi motivasi, dan strategi perilaku. Perolehan skor tinggi 

yang di dapat menunjukkan bahwa self-regulated learning yang terjadi 

pada mahasiswa tinggi, begitu pula sebaliknya. 

 

3.03.03 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis 

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada 

masing-masing jenis kelamin, dengan melihat identitas jenis kelamin 

pada skala. 

 

3.04 Subjek Penelitian 

3.04.01 Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subjek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan setelah itu dapat ditarik 

kesimpulannya. Populasi tidak hanya meliputi orang, namun juga 

benda-benda alam lainnya. Populasi juga tidak hanya berupa kuantitas 

objek atau subjek, melainkan termasuk seluruh karakteristik atau sifat 

yang ada pada objek atau subjek tersebut (Sugiyono. 2002. h.55). 
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Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif angkatan 2016-2017 Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

Semarang.  

 

3.04.02 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

ada dalam populasi. Jika populasi besar dan tidak memungkinkan bagi 

peneliti meneliti semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. kesimpulan 

yang  diperoleh melalui penelitian dari sampel tersebut dapat 

diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari 

populasi tersebut haruslah representatif (mewakili) (Sugiyono.2002. 

h.56). Dalam menentukan sampel yang digunakan, terdapat berbagai 

bentuk teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan 

incidental  sampling dalam teknik pengambilan sampel. Proses dalam 

pengambilan sampel anggota populasi dalam teknik ini dilakukan 

secara kebetulan  yang berarti siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dan dianggap memiliki kecocokan sebagai 

sumber data dapat menjadi sampel penelitian.(Sugiyono.2002. h.60). 

 

3.05 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

skala. Skala yang digunakan oleh peneliti adalah Skala Prokrastinasi 

Akademik Mahasiswa dan Skala Self-Regulated Learning.  Skala 

Prokrastinasi Akademik Mahasiswa digunakan untuk mengungkap sejauh 
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mana penundaan terjadi  di kalangan mahasiswa. Skala Self-Regulated 

Learning digunakan untuk mengungkap sejauh mana mahasiswa dapat 

meregulasi diri atau mengatur diri dalam bidang akademik. 

Dalam penelitian, skala dibagi menjadi dua jenis item yaitu item 

favorable (item yang searah dengan pernyataan)dan item unfavorable 

(item yang tidak searah dengan pernyataan). Pada skala tersebut 

terdapat empat kategori respon. Responden diharapkan menjawab 

dengan salah satu jawaban yang ada sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya. Empat kategori respon tersebut yaitu: 

a. SS : jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek 

“Sangat Sesuai” dengan pernyataan tersebut. 

b. S : jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek 

“Sesuai” dengan pernyataan tersebut. 

c. TS : jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek “Tidak 

Sesuai” dengan pernyataan tersebut. 

d. STS : jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek 

“Sangat Tidak Sesuai” dengan pernyataan tersebut. 

 

Skoring dalam item favorable adalah Sangat Sesuai (SS) 

mendapat 4 skor, Sesuai (S) mendapat 3 skor, Tidak Sesuai (TS) 

mendapat 2 skor dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mendapat 1 skor. 

Sedangkan skoring dalam item unfavorable adalah Sangat Sesuai (SS) 

mendapat 1 skor, Sesuai (S) mendapat 2 skor, Tidak Sesuai (TS) 

mendapat 3 skor dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mendapat 4 skor. 
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3.05.01 Skala Prokrastinasi Akademik Mahasiswa 

Skala yang digunakan untuk mengukur prokrastinasi akademik 

mahasiswa yaitu dengan berdasarkan dengan aspek-aspek 

prokrastinasi sebagai berikut: 

a. penundaan untuk memulai maupun menyelesaikann tugas yang 

dihadapi 

b. keterlambatan mengerjakan tugas 

c. kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual 

d. melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada 

melakukan tugas tersebut 

Tabel 1 
Blueprint Skala Prokrastinasi Akademik Mahasiswa 

No Aspek 
Prokrastinasi 

Akademik 

Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 penundaan 
untuk memulai 
aupun 
menyelesaikann 
tugas yang 
dihadapi 

 

3 3 6 

2 keterlambatan 
mengerjakan 
tugas 

 

3 3 6 

3 kesenjangan 
waktu antara 
rencana dan 
kinerja aktual 

 

3 3 6 

4 melakukan 
aktivitas lain 
yang lebih 
menyenangkan 
daripada 
melakukan 
tugas tersebut 

 

3 3 6 

Jumlah  12 12 24 
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3.03.02 Skala Self-Regulated Learning 

Skala yang digunakan untuk mengukur self-regulated learning 

yaitu dengan berdasarkan dengan dimensi-dimensi self-regulated 

learning sebagai berikut: 

a. Strategi kognitif 

b. Strategi motivasi 

c. Strategi perilaku 

 

Tabel 2 

Blueprint Skala Self-Regulated Learning 

No Dimensi Self-

Regulated 

Learning  

Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Strategi Kognitif 4 4 8 

2 Strategi Motivasi 4 4 8 

3 Strategi perilaku 4 4 8 

Jumlah  12 12 24 

 

 

3.04 Uji Coba Alat Ukur 

1.06.01 Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang akan diukur. Validitas 

menunjukkan kinerja kuesioner dalam mengukur apa yang diukur 

(Santosa. 2005. h.247). 
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Instrumen yang valid berarti alat ukur yangyang digunakan untuk 

mengumpulkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Hasil penelitian dikatakan valid apabila pada obyek atau subyek yang 

diteliti memiliki kesamaan antara data yang terumpul dengan data 

sesungguhnya (Sugiyono. 2002. h.267). uji validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan teknik korelasi product moment 

(menghubungkan skor item dengan skor total) dan menggunakan part 

whole (untuk mengoreksi overestimasi karena bobot yang berlebihan). 

 

1.06.02 Reliabilitas Alat Ukur 

Apabila suatu alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah 

berikutnya adalah mengukur reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas 

merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat 

ukur (Santosa. 2005. h.251). Pengukuran reliabilitas yang akan 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan teknik koefisien Alpha dari 

Cronbach. 

 

1.07 Metode Analisis Data 

Metode analasis data pada penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hubungan prokrastinasi akademik mahasiswa dengan self-regulated 

learning. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi Product Moment 

dari Pearson sebab dalam penelitian ini ingin melihat dan mengungkap 

hubungan dua variabel yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. 

Sedangkan, untuk menguji hipotesis kedua menggunakan uji beda t-test  
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