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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian yang digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif karena tujuan dari penelitian ini sifatnya menguji hubungan 

antara internal locus of control dengan prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi. 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum 

melangkah pada tahap berikutnya. Pada penelitian ini variabel yang terlibat 

adalah: 

1. Variabel Tergantung : Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi 

2. Variabel Bebas  : Internal Locus of Control 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Batasan operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

3.3.1. Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi 

Prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi adalah suatu tindakan 

penundaan untuk memulai atau menyelesaikan skripsi oleh mahasiswa yang 

tidak mampu mengatur diri hingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. 

Kecenderungan untuk menunda memulai atau menyelesaikan suatu tugas pada 

mahasiswa biasanya muncul pada saat penyelesaian skripsi atau tugas akhir 

sehingga kesulitan untuk memperoleh gelar sarjana. Semakin tinggi skor skala 

menunjukkan bahwa subyek memiliki prokrastinasi yang semakin tinggi, 

demikian pula sebaliknya. 
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3.3.2. Internal Locus of Control 

Internal locus of control adalah keyakinan individu bahwa dirinya adalah 

pemegang kendali atas segala peristiwa yang dialaminya. Semakin tinggi skor 

skala menunjukkan bahwa subyek memilki internal locus of control yang semakin 

tinggi, demikian pula sebaliknya. 

3.4. Subyek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

Sebelum melakukan pengambilan data di lapangan, maka perlu 

ditegaskan terlebih dahulu populasi atau subyek yang akan dilibatkan dalam 

penelitian ini. Karakteristik populasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

a. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro 

Semarang. 

b. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah Skripsi. 

c. Mahasiswa dengan masa penyelesaian skripsi lebih dari 1 tahun. 

3.4.2. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan accidental sampling, yaitu dimana dalam proses 

pengumpulan data didapatkan dari subyek yang ditemuinya (Zuriah, 2007). 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mengungkap variabel yang 

diteliti. Pada penelitian ini metode atau cara dalam mengumpulkan data 

penelitian dilakukan dengan metode skala. Skala merupakan proses penentuan 

letak respon tertentu pada suatu kontinum psikologis (Azwar, 2004). 

Item dalam penelitian ini dibuat dengan dua variasi pernyataan, yaitu item 

favourable dan item unfavourable. Item favorable merupakan item yang 
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mendukung atau berpihak, sedangkan item unfavorable merupakan item yang 

tidak mendukung atau tidak memihak. 

Skor yang diterapkan pada masing-masing item menggunakan empat 

alternatif jawaban dan subyek akan diminta untuk memilih salah satu di antara 

empat jawaban tersebut. Pilihan jawaban tersebut adalah Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sistem penilaian skala ini berada pada angka satu hingga empat. Pada 

item favorable diberi skor sebagai berikut: Sangat Sesuai (SS) diberi skor 4, 

Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai 

(STS) diberi skor 1. Sebaliknya pada item unfavorable diberi skor sebagai 

berikut: Sangat Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai 

(TS) diberi skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 

Sebagaimana hasil identifikasi variabel penelitian dan definisi operasional 

yang telah dilakukan, maka pada penelitian ini digunakan dua skala untuk 

mengumpulkan data, yaitu: 

3.5.1. Skala Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi 

Rancangan skala prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi dibuat pada 

tabel 3.1. dibawah ini: 

Tabel 3.1. Rancangan Skala Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi 

No Aspek 
Jenis Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 
Kecenderungan untuk 
menunda suatu tugas 
tertentu 

3 3 6 

2 

Kecenderungan untuk 
menghindari tugas yang 
sulit atau tidak 
menyenangkan 

3 3 6 

3 
Kecenderungan untuk 
menyalahkan orang lain 
akan situasi yang dihadapi 

3 3 6 

 Total 9 9 18 
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3.5.2. Skala Internal Locus of Control 

Rancangan skala internal locus of control dibuat pada tabel 3.2 dibawah 

ini: 

Tabel 3.2. Rancangan Skala Internal Locus of Control 

No Aspek 
Jenis Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Kemampuan 3 3 9 

2 Minat 3 3 9 

3 Usaha 3 3 9 

 Total 9 9 18 

 
3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauhmana keakuratan suatu instrumen pengukur (tes) 

dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2004). Cara untuk menguji validitas 

alat ukur pada penilitian ini dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson, yaitu menghitung korelasi antara skor masing-masing item 

dengan skor total. Upaya untuk menghindari kelebihan bobot skor (over 

estimate), dapat dikoreksi kembali dengan menggunakan analisis korelasi part 

whole. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

komputer. 

3.6.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah sejauhmana tingkat keajegan alat ukur apabila 

digunakan secara berulang-ulang (Azwar, 2004). Untuk mengetahui reliabilitas 

pada skala prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi dan internal locus of 

control dapat menggunakan metode Koefisien Alpha dari Cornbach. Perhitungan 

analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer. 
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3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode analisis statistik teknik korelasi Product Moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


