
 

 

BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01 Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

menentukan tempat dan subjek penelitian serta mempersiapkan 

beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian. Melalui pengamatan 

dan wawancara, peneliti menentukan tempat dan subjek penelitian 

mengenai prokrastinasi akademik ditinjau dari self-regulated learning dan 

jenis kelamin di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. 

Fakultas Psikologi merupakan salah satu fakultas yang ada di 

Unika Soegijapranata Semarang. Unika Soegijapranata terletak di Jl. 

Pawiyatan Luhur IV no.1, Bendan Dhuwur, Semarang. Fakultas Psikologi 

inididirikan pada tahun 1984. Didirikannya Fakultas Psikologi ini, untuk 

menanggapi kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan visi dan misi yang terdapat di Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata. Visi tersebut adalah menjadi komunitas akademik 

psikologi yang bermakna bagi masyarakat multikultural dengan pendekan 

biopsikososial dengan dilandasi nilai-nilai kristiani yaitu cinta kasih, 

keadilan dan kejujuran. Adapun misinya adalah dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang psikologi 

dengan pendekatan biopsikososial yang bermanfaat bagi masyarakat 

multikultur; melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

multikultur dengan pendekatan biopsikososial; dan menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan memadukan 
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pengembangan karakter: kritis-kreatif-visioner, peduli dan tangguh yang 

dilandasi dengan nilai-nilai kristiani. 

Fakultas Psikologi tidak hanya mengembangkan kemampuan  

mahasiswa dalam kegiatan akademik saja. Fakultas Psikologi juga 

memberikan  wadah bagi mahasiswa mengembangan soft skills melalui 

berbagai kegiatan yang ada. Kegiatan-kegiatan non akademik yang ada, 

dapat diikuti oleh mahasiswa. 

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. Dalam penelitian ini, 

peneliti menerapkan batasan pada subjek penelitian yaitu mahasiswa 

Fakultas Psikologi angkatan 2016 dan 2017. Adapun jumlah mahasiswa 

angkatan 2016 adalah 63 orang mahasiswa laki-laki dan 160 orang 

mahasiswa perempuan, sedangkan jumlah mahasiswa angkatan 2017 

adalah 67 orang mahasiswa laki-laki dan 176 orang mahasiswa 

perempuan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik incidental 

sampling. 

Kurikulum yang digunakan Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum ini 

dapat diartikan sebagai suatu konsep untuk mengembangkan kompetensi 

dengan standar performansi tertentu sehingga peserta didik dapat 

merasakan langsung hasilnya berupa penguasaan. Dalam aplikasinya, 

mahasiswa diajak lebih mandiri dalam mengembangkan materi 

pembelajaran yang diberikan. Pengembangan materi diwujudkan dalam 

tugas-tugas. 
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Beberapa pertimbangan yang dilakukan peneliti dalam 

pengambilan data penelitian mengenai prokrastinasi akademik ditinjau 

dari self-regulated learning dan jenis kelamin mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

beberapa mahasiswa, dapat menunjukkan bahwa terdapat 

prokrastinasi yang dilakukan oleh mahasiswa. 

2. Belum terdapat penelitian serupa yang berkaitan dengan tema 

“Prokrastinasi Akademik Mahasiswaditinjau dari Self-regulated 

Learning dan Jenis Kelamin” di Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang. 

 

 

4.02  Persiapan Penelitian 

4.02.01 Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan 

permohonan kepada pihak terkait dalam penelitian ini. Permohonan 

izin ini melalui beberapa tahap yaitu: 

a. Meminta surat pengantar yang disetujui oleh Kepala 

Program Studi Faktultas Psikologi Unika Soegijapranata 

dengan nomor surat 0072/B.7.3/FP/IX/2018 tertanggal 6 

September 2018 yang akan ditujukan kepada Dekan 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata sebagai surat 

rekomendasi penelitian yang akan dilakukan. 
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b. Setelah itu, peneliti menyerahkan kepada Dekan Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata melalui bagian Tata Usaha 

Fakultas. Pada tanggal 13 September 2018, Dekan Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata memberikan balasan melalui 

lembar disposisi sebagai bukti bahwa penelitian ini dapat 

dilakukan di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. 

 

 

4.02.02 Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, terdapat dua skala yang digunakan yaitu 

skala prokrastinasi akademik mahasiswa dan skala self-regulated 

learning. Pada skala prokrastinasi akademik mahasiswa, peneliti 

menggunakan aspek-aspek prokrastinasi akademik sebagai 

penyusunan item pada skala; sedangkan pada skala self-regulated 

learning peneliti menggunakan dimensi-dimensi self-regulated learning 

sebagai penyusunan item pada skala. 

Masing-masing item dalam skala penelitian ini memiliki empat 

alternatif jawaban, sehingga subjek penelitian dapat memilih salah satu 

jawaban dari alternatif tersebut. 

a. Skala Prokrastinasi Akademik 

Penyusunan skala prokrastinasi akademik mahasiswa 

menggunakan empat aspek prokrastinasi yaitu penundaan 

untuk memulai maupun menyelesaikann tugas yang dihadapi, 

keterlambatan mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain yang 
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lebih menyenangkan daripada melakukan tugas tersebut. Skala 

prokrastinasi akademik terdiri dari 24 item yang terbagi menjadi 

12 item favorable dan 12 item unfavorable. Sebaran item skala 

prokrastinasi akademik, sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Sebaran Nomor Item 

Skala Prokrastinasi Akademik 

No Aspek Prokrastinasi 

Akademik 

Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Penundaan untuk 

memulai maupun 

menyelesaikann tugas 

yang dihadapi 

2, 17, 19 6, 12, 21 6 

2 Keterlambatan 

mengerjakan tugas 
3, 15, 18 8, 11, 24 6 

3 Kesenjangan waktu 

antara rencana dan 

kinerja aktual 

5, 9, 16 1, 14, 22 6 

4 Melakukan aktivitas lain 

yang lebih 

menyenangkan daripada 

melakukan tugas 

tersebut 

4, 10, 20 7, 13, 23 6 

Jumlah 12 12 24 
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b. Skala Self-Regulated Learning 

Penyusunan skala prokrastinasi akademik mahasiswa 

menggunakan tiga dimensi self-regulated learning yaitu strategi 

kognitif, strategi motivasi dan strategi perilaku. Skala self-

regulated learning terdiri dari 24 item yang terbagi menjadi 12 item 

favorable dan 12 item unfavorable. Sebaran item skala self-

regulated learning, sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Sebaran Nomor Item 

Skala Self-Regulated Learning 

No Dimensi Self-

Regulated 

Learning 

Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Strategi Kognitif 1,7, 12, 23 4, 10, 15, 17 8 

2 Strategi Motivasi 2,9, 21, 24 5, 11, 14, 18 8 

3 Strategi Perilaku 8,13, 16, 

22 

3, 6, 19, 20 8 

Jumlah  12 12 24 

 

 

4.03 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2018 hingga 9 

Oktober 2017. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem try out 

terpakai, yaitu pengambilan data yang dilakukan hanya sekali dan akan 

digunakan sebagai uji coba skala serta data penelitian yang mencakup uji 
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validitas dan reliabilitas, uji asumsi, uji linearitas, uji korelasi dan uji 

homogenitas. Peneliti menggunakantry out terpakai karena terbatasnya 

jumlahsubjek yang sesuai dengan penelitian ini. 

Pada saat penyebaran skala, peneliti mulai dengan memohon izin 

kepada beberapa dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata untuk 

masuk kelas dan menjadikan mahasiswa dalam kelas tersebut menjadi 

subjek penelitian. Selain itu, karena dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan data dengan incidental sampling, maka ketika bertemu 

mahasiswa aktif dari angkatan 2016 dan 2017 yang tidak sengaja bertemu 

dapat dijadikan sebagai subjek penelitian. 

Setelah pengambilan data selesai, peneliti melakukan skoring dan 

tabulasi data dari skala yang diperoleh, untuk dihitung dengan menggunakan 

alat bantu hitung komputer yakni Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) for Windows versi16(lampiran B). Penghitungan yang dilakukan 

dalam menggunakan SPSS yakni uji validitas dan reliabilitas  digunakan 

untuk mengetahui item yang valid dan gugur dan mentabulasi ulang item 

yang valid pada tiap variabel (lampiran D); uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak pada tiap variabel; 

uji linearitas yaitu untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel linear 

atau tidak; uji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

variabel; dan uji beda T-test untuk mengetahui apakah  dua variabel yang 

tidak berhubungan memiliki perbedaan nilai rata-rata dan nilai tersebut akan 

dibandingkan. 
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4.04  Hasil Uji coba 

Pada penelitian ini, penghitungan validitas dan reliabilitas 

menggunakan alat bantu hitung komputer yakni Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) for Windows versi16. Penghitungan validitas 

item dengan menggunakan teknik Product Moment dan penghitungan 

reliabilitas dengan menggunakan Alpha Cronbach. Adapun hasil analisis 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang diperoleh sebagai berikut: 

 

4.04.01 Skala Prokrastinasi Akademik 

Dalam uji validitas dan reliabilitas skala prokrastinasi 

akademik, nilai r tabel digunakan sebagai standar untuk 

menentukan batas nilai item yang valid atau gugur. Nilai r tabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1765 pada taraf 

signifikansi 5%. Berdasarkan uji validitas skala prokrastinasi 

akademik yang diberikan kepada 88 subyek, yang terdiri dari 24 

item, diperoleh hasil 21 item valid dan 3 item gugur. Koefisien 

validitas dari skala prokrastinasi akademik yaitu antara 0,177 

sampai dengan 0,650. Pada koefisien reliabilitas Alpha Cronbach, 

skala prokrastinasi akademik sebesar 0,820. Sebaran item valid 

dan gugur pada skala prokrastinasi akademik dapat dilihat di tabel 

5, sedangkan hasil perhitungan dapat dilihat di lampiran C-1.  
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Tabel 5. Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Prokrastinasi Akademik 

No Aspek Prokrastinasi 

Akademik 

Item Jumlah 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

1 Penundaan untuk 

memulai aupun 

menyelesaikann tugas 

yang dihadapi 

2, 17, 19* 6, 12, 21 5 1 

2 Keterlambatan 

mengerjakan tugas 
3, 15*, 18 8, 11, 24 5 1 

3 Kesenjangan waktu 

antara rencana dan 

kinerja aktual 

5, 9, 16 1, 14, 22 6 0 

4 Melakukan aktivitas 

lain yang lebih 

menyenangkan 

daripada melakukan 

tugas tersebut 

4*, 10, 20 7, 13, 23 5 1 

Jumlah 12 12 21 3 

 Keterangan  : 

 Tanda (*)  : Item gugur. 
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4.04.02 Skala Self-Regulated Learning 

Dalam uji validitas dan reliabilitas skala self-regulated 

learning ini, nilai r tabel digunakan sebagai standar untuk 

menentukan batas nilai item yang valid atau gugur adalah 0,1765 

pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan uji validitas skala self-

regulated learning yang diberikan kepada 88 subyek, yang terdiri 

dari 24 item, diperoleh hasil 23 item valid dan 1 item gugur. 

Koefisien validitas dari skala prokrastinasi akademik yaitu antara 

0,188 sampai dengan 0,498. Pada koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach, skala prokrastinasi akademik sebesar 0,812. Sebaran 

item valid dan gugur pada skala self-regulated learning dapat 

dilihat di tabel 6, sedangkan hasil perhitungan dapat dilihat di 

lampiran C-2.  

 

Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Self-Regulated Learning 

 

No Aspek Self-

Regulated Learning 

Item Jumlah 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

1 Strategi Kognitif 1, 7, 12, 23 4, 10, 15, 17 8 0 

2 Strategi Motivasi 2, 9, 21, 24 5, 11, 14, 18 8 0 

3 Strategi perilaku 8,13, 16, 22 3*, 6, 19, 20 7 1 

Jumlah 12 12 23 1 

Keterangan  : 

Tanda (*)  : Item gugur. 
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