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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah Praktek 

Tempat penelitian atau kancah dalam penelitian ini adalah Universitas 

Dian Nuswantoro Semarang (UDINUS),yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 

207. Universitas Dian Nuswantoro lahir melalui proses yang panjang, dinamis 

dan bertahap sebelum menjadi sebuah Universitas.Diawali pada tahun 1990, 

Yayasan Dian Nuswantoro mendirikan AMIK Dian Nuswantoro berdasarkan SK 

Mendikbud No. 0686/0/1990 tanggal 12 Desember 1990 dengan membuka 

program studi D III Manajemen Informatika. Kemudian pada tahun 1994, AMIK 

Dian Nuswantoro berubah bentuk menjadi STMIK Dian Nuswantoro berdasarkan 

SK Mendikbud No. 10/D/0/1994 tanggal 3 Maret 1994 dengan program studi 

yang diselenggarakan meliputi S1 Teknik Informatika, S1 Manajemen 

Informatika. 

Yayasan juga mendirikan beberapa Sekolah Tinggi, yaitu STIE Dian 

Nuswantoro pada tahun 1999 (SK Mendikbud No. 26/D/0/99), STBA Dian 

Nuswantoro pada tahun 2000 (SK Mendikbud No. 27/D/0/2000) dan STKES 

Lintang Nuswantoro pada tahun 2000 (SK Mendikbud No. 3/D/0/2000). Dalam 

rangka untuk peningkatan efisiensi, kinerja, dan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan dibawah yayasan Dian Nuswantoro, tahun akademik 2001/2002 

keempat Sekolah Tinggi (STMIK-STIE-STBA Dian Nuswantoro dan STKES 

Lintang Nuswantoro digabung menjadi Universitas Dian Nuswantoro berdasarkan 

Surat Keputusan Mendiknas No. 169/D/0/2001. 
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Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) yang sedang menyelesaikan skripsi dengan masa penyelesaian 

lebih dari 1 tahun. 

Tabel 4.1. Data Subyek 

Lama Mengerjakan Skripsi Jumlah Subyek 

12 Bulan 
13 Bulan 
14 Bulan 
15 Bulan 
16 Bulan 
17 Bulan 
18 Bulan 
20 Bulan 

11 Orang 
5 Orang 
6 Orang 
6 Orang 

17 Orang 
5 Orang 
6 Orang 
4 Orang 

Jumlah 60 Subyek 

 

Pertimbangan peneliti memilih untuk mengadakan penelitian di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang adalah: 

1. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa dari 25 mahasiswa 

masih terdapat 23 mahasiswa yang belum menyelesaikan skripsi tepat 

waktu.  

2. Pertimbangan berikutnya adalah Universitas Dian Nuswantoro memberikan 

izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara 

Internal Locus of Control dengan Prokrastinasi dalam menyelesaikan Skripsi”. 

4.2. Persiapan Penelitian 

4.2.1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek dari variabel 

yang telah dikemukakan dalam teori. Penelitian ini menggunakan dua buah 

skala, yaitu skala prokrastinasi dan skala internal locus of control. Penyajian 

skala dalam bentuk tertutup yaitu subyek penelitian diwajibkan memilih satu dari 

empat alternatif pilihan jawaban yang disediakan. Alternatif jawaban yang 

disediakan yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 
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Tidak Sesuai (STS). Penyusunan dari masing-masing alat ukur dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Skala Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi 

Skala prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi pada penelitian ini dibuat 

berdasarkan aspek kecenderungan untuk menunda suatu tugas tertentu, aspek 

kecenderungan untuk menghindari tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, 

kecenderungan untuk menyalahkan orang lain akan situasi yang dihadapi. 

Jumlah item secara keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item favorable 

dan 9 item unfavorable. Sebaran item skala prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Sebaran Nomor Item Skala Prokrastinasi dalam Menyelesaikan Skripsi 

Aspek 
Jenis Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kecenderungan untuk 
menunda suatu tugas 
tertentu 

1,7,13 2,8,14 6 

Kecenderungan untuk 
menghindari tugas yang sulit 
atau tidak menyenangkan 

3,9,15 4,10,16 6 

Kecenderungan untuk 
menyalahkan orang lain 
akan situasi yang dihadapi 

5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 
b. Skala Internal Locus of Control 

Skala internal locus of control pada penelitian ini dibuat berdasarkan 

aspek kemampuan, aspek minat, dan aspek usaha. Jumlah item secara 

keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item favorable dan 9 item 

unfavorable. Sebaran item skala internal locus of control dapat dilihat pada tabel 

4.3. 
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Tabel 4.3. Sebaran Nomor Item Skala Internal Locus of Control 

Aspek 
Jenis Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kemampuan 1,7,13 2,8,14 9 

Minat 3,9,15 4,10,16 9 

Usaha 5,11,17 6,12,18 9 

Total 9 9 18 

 
4.2.2. Perijinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengisi blangko 

izin penelitian atas persetujuan dosen pembimbing untuk kemudian memperoleh 

surat pengantar dengan nomor 0486/B.7.3/FP/X/2018 yang ditujukan kepada 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 

Setelah memperoleh surat pengantar, kemudian pada tanggal 5 November 2018 

peneliti mendapatkan izin untuk mengambil data serta melakukan penelitian 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro 

Semarang. 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan pengambilan data penelitian dilakukan pada hari Senin 

tanggal 4 Februari 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan teknik accidental 

sampling, penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila 

dipandang orang yang kebetulan bertemu cocok dengan sumber data. Peneliti 

menanyakan sedang mengerjakan skripsi dan sudah berapa bulan dalam 

menyelesaikan skripsi sebelum pengisian skala dilakukan. Setelah itu, peneliti 

memberikan skala dan meminta subyek untuk mengisi. Dikarenakan peneliti 

hanya mendapatkan izin satu hari untuk mengambil data, maka peneliti 
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menggunakan try out terpakai sehingga subyek yang didapatkan pada tanggal 4 

Februari 2019 menjadi jumlah subyek yang digunakan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan jumlah subyek yang telah melakukan pengisian skala pada 

penelitian ini mendapatkan hasil 60 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 

Peneliti melakukan scoring terhadap jawaban subyek dan membuat 

tabulasi skor setelah pengumpulan data. Hasil tabulasi skor digunakan untuk 

melakukan uji alat ukur. Setelah dilakukan uji validitas kemudian diketahui item 

yang valid dan item yang gugur, maka skor item yang gugur disisihkan dan skor 

item yang valid ditabulasi ulang. Hasil tabulasi ulang tersebut dapat dijadikan 

data penelitian. 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas kedua alat ukur dilakukan 

melalui program komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows Release 16.0. Berdasarkan proses analisis uji validitas dan reliabilitas 

diperoleh hasil sebagai berikut: Perhitungan validitas alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson, sedangkan untuk 

uji coba reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha Cronbach. 

4.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Prokrastinasi dalam 

Menyelesaikan Skripsi 

Berdasarkan hasil uji validitas skala prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi menunjukkan bahwa dari 18 item pernyataan terdapat 7 item yang gugur 

dan terdapat 11 item yang valid. Koefisien korelasi untuk item valid antara 0,269-

0,761 dengan taraf signifikan 5% = 0,262. Sedangkan uji reliabilitas ditemukan 

Alpha Cronbach sebesar 0,834 yang berarti skala tersebut layak digunakan 
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dalam penelitian. Rincian item yang valid dan item yang gugur pada skala 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Sebaran Nomor Item Valid dan Gugur Skala Prokrastinasi dalam 
Menyelesaikan Skripsi 

Aspek 
Jenis Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kecenderungan untuk 
menunda suatu tugas 
tertentu 

1,7,13 2*,8*,14 6 

Kecenderungan untuk 
menghindari tugas yang sulit 
atau tidak menyenangkan 

3,9,15 4,10*,16 6 

Kecenderungan untuk 
menyalahkan orang lain 
akan situasi yang dihadapi 

5*,11*,17 6*,12,18* 6 

Total 9 9 18 

Keterangan: Nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

4.4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Internal Locus of Control 

Berdasarkan hasil uji validitas pada skala internal locus of control yang 

terdiri dari 18 item pernyataan terdapat 7 item yang gugur dan 11 item yang valid. 

Koefisien korelasi untuk item valid antara 0,274-0,588 dengan taraf signifikansi 

5% = 0,262. Sedangkan uji reliabilitas ditemukan Alpha Cronbach sebesar 0,770 

yang berarti skala tersebut layak digunakan dalam penelitian. Rincian item valid 

dan item yang gugur pada skala internal locus of control dapat dilihat pada tabel 

4.5. 

Tabel 4.5. Sebaran Nomor Item Valid dan Gugur Skala Internal Locus of Control 

Aspek 
Jenis Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kemampuan 1,7,13* 2,8*,14 9 

Minat 3*,9*,15* 4,10,16 9 

Usaha 5*,11,17* 6,12,18 9 

Total 9 9 18 

Keterangan: Nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 


