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BAB 3 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

 

3.01 Metode Penelitian yang Digunakan 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu sebuah 

penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik (angka) yang 

diolah menggunakan metode statistika. Menurut Azwar (2014) Penelitian 

kuantitatif dasarnya dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

 
Penelitian dengan metode kuantitatif akan memperoleh signifikan 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti 

(Azwar, 2014). 

 
3.02 Identifikasi Variabel Penelitian 

 

Identifikasi variabel penelitian ditentukan sebelum dilakukan 

pengumpulan data lapangan dan pengolahan hasil data lapangan (analisis 

data). Variabel adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

satu variabel tergantung dan satu variabel bebas, yaitu: 

 
1. Variabel tergantung (Y) adalah Prokrastinasi Akademik 

 
2. Variabel bebas (X) adalah Efikasi Diri 
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3.03 Definisi Operasional 
 

3.03.01 Prokrastinasi Akademik 

 

Prokrastinasi akademik adalah perilaku individu untuk melakukan 

penundaan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang penting dan hal 

tersebut dilakukan dengan kesengajaan untuk menghindari tugas yang sulit. 

Tugas-tugas menjadi terbengkalai, bahkan bila diselesaikan hasilnya menjadi 

tidak maksimal. 

 
Prokrastinasi akademik akan diukur melalui Skala Prokrastinasi 

Akademik yang menggunakan aspek-aspek prokrastinasi akademik, yaitu 

penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, keterlambatan atau 

kelambanan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana 

dan kinerja aktual, serta melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan 

daripada mengerjakan tugas. Semakin tinggi skor yang didapat mahasiswa 

melalui skala prokrastinasi akademik, maka menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pula perilaku prokrastinasi akademik yang dimiliki mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas, begitu pula sebaliknya. 

3.03.02 Efikasi Diri 

 

Efikasi diri adalah suatu keyakinan atau harapan yang dimiliki oleh 

individu akan kemampuan melakukan sesuatu atau tindakan tertentu untuk 

mencapai suatu hasil yang diinginkan. Mahasiswa yang memiliki keyakinan 

dirinya mampu mencapai suatu keberhasilan atau sesuatu yang diinginkan 

akan dapat mengesampingkan permasalahan dari kesulitan yang dihadapi. 

 
Efikasi diri mahasiswa akan diukur menggunakan Skala Efikasi Diri. 

Skala Efikasi Diri akan disusun berdasarkan aspek efikasi diri, yaitu tingkat 

kesulitan tugas (magnitude atau level), luas bidang perilaku (generality), dan 
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kekuatan keyakinan (strength). Semakin tinggi skor yang didapat subjek untuk 

skala efikasi diri, maka akan menunjukkan bahwa efikasi diri yang dimiliki oleh 

subjek itu tinggi, begitupula sebaliknya apabila skor yang didapat rendah 

maka efikasi diri yang dimiliki juga rendah. 

 
3.04 Subyek Penelitian 

 

3.04.01 Populasi 

 

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah sekelompok subyek yang 

hendak dikenai generalisasi dari hasil penelitian. Populasi dalam setiap 

penelitian harus disebutakn secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan 

besarnya anggota populasi dan wilayah penelitian yang dicakup (Azwar, 

2014). 

 
Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Angkatan 2014 Unika 

Soegijapranata Semarang. 

 
3.04.02 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi dan harus memiliki ciri-ciri yang 

sama dengan yang dimiliki populasinya (Azwar,2014). Teknik pengambilan 

sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi populasi, yaitu semua 

populasi yang ada dalam wilayah penelitian diteliti semua (Arikunto, 2010). 

Studi populasi ini dengan kriteria-kriteria khusus untuk tujuan penelitian. 

 
Adapun kriteria-kriteria yang dibutuhkan peneliti adalah subyek terdaftar 

sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang sedang mengikuti 

perkuliahan, subyek dalam proses menyelesaikan tugas, dan pernah 

melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas dengan kesengajaan. 
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3.05 Metode Pengambilan Data 

 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian ini 

adalah dua jenis skala sikap. Skala sikap tentang prokrastinasi akademik dan 

skala sikap tentang efikasi diri. Kedua jenis skala yang akan digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan model skala Likert yang telah dimodifikasi menjadi 

empat alternatif jawaban. Intepretasi jawaban dari daftar pernyataan 

merupakan proyeksi atau menyatakan perasaan dari subjek penelitian. 

 
3.05.01 Skala Prokrastinasi Akademik 

 

Dalam penelitian ini, skala prokrastinasi akademik akan digunakan untuk 

mengungkap tinggi rendahnya skor prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

dalam menyelesaikan tugas. Skala prokrastinasi akademik disusun 

berdasarkan aspek-aspek dari penundaan untuk memulai maupun 

menyelesaikan tugas, keterlambatan atau kelambanan dalam mengerjakan 

tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, serta melakukan 

aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas. Aspek-

aspek tersebut dikemukakan oleh Scouwenberg. 

 
Skala prokrastinasi akademik akan dijawab secara langsung oleh subjek 

dan diberikan dalam bentuk pilihan jawaban yang dirasa paling sesuai dengan 

kondisi subjek saat itu. Skala akan terbagi menjadi dua pernyataan yaitu 

favorable dan unfavorable serta memiliki skor pada setiap alternative jawaban 

yang ada. Pada pernyataan favorable Sangat Sesuai (SS) memiliki skor 4, 

Sesuai (S) memiliki skor 3, Tidak Sesuai (TS) memiliki skor 2 dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) memiliki skor 1. Pada pernyataan unfavorable Sangat 

Sesuai (SS) memiliki skor 1, Sesuai (S) memiliki skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

memiliki skor 3 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) memiliki skor . 
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Pada skala tersebut subjek diminta untuk memberikan tanda (X) pada 

kolom jawaban disetiap alternatif jawaban yang dirasa paling sesuai. Semakin 

tinggi skor skala prokrastinasi akademik maka semakin tinggi pula tingkat 

prokrastinasi akademik yang dimiliki subjek dalam menyelesaikan tugas. 

Tabel 1 dibawah menunjukkan blueprint skala dari aspek prokrastinasi 

akademik. 

 
Tabel 1 Blueprint Skala Prokrastinasi Akademik  

 

  
Aspek 

  Item 
Total      

   

Favorable Unfavorable       
     

 Penundaan untuk memulai    

 maupun menyelesaikan 
4 4 8  

tugas 
   

       

 Keterlambatan atau    
 kelambanan dalam 

4 4 8  
mengerjakan tugas     

 Kesenjangan waktu antara    
 rencana dan kinerja actual 4 4 8 

 Melakukan aktivitas  lain    
 yang lebih menyenangkan 

4 4 8  
daripada 

 
mengerjakan      

 tugas       

  Total 16 16 32 
        

 

 

3.05.02 Skala Efikasi Diri 

 

Dalam penelitian ini, skala efikasi diri akan digunakan untuk 

mengungkap tinggi rendahnya skor efikasi diri pada mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas. Skala efikasi diri disusun berdasarkan aspek-aspek dari 

tingkat kesulitan tugas (magnitude atau level), luas bidang perilaku 

(generality), dan kekuatan keyakinan (strength). Aspek-aspek tersebut 

dikemukakan oleh Bandura. 
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Skala efikasi diri akan dijawab secara langsung oleh subjek dan 

diberikan dalam bentuk pilihan jawaban yang dirasa paling sesuai dengan 

kondisi subjek saat itu. Skala akan terbagi menjadi dua pernyataan yaitu 

favorable dan unfavorable serta memiliki skor pada setiap alternative jawaban 

yang ada. Pada pernyataan favorable Sangat Sesuai (SS) memiliki skor 4, 

Sesuai (S) memiliki skor 3, Tidak Sesuai (TS) memiliki skor 2 dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) memiliki skor 1. Pada pernyataan unfavorable Sangat 

Sesuai (SS) memiliki skor 1, Sesuai (S) memiliki skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

memiliki skor 3 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) memiliki skor 4. 

 
Pada skala tersebut subjek diminta untuk memberikan tanda (X) pada 

kolom jawaban disetiap alternatif jawaban yang dirasa paling sesuai. Semakin 

tinggi skor skala efikasi diri maka semakin tinggi pula tingkat efikasi diri yang 

dimiliki subjek dalam menyelesaikan tugas. Tabel 2 dibawah menunjukkan 

blueprint skala dari aspek efikasi diri. 

 
Tabel 2 Blueprint Skala Efikasi Diri  

 

  
Aspek 

   Item 
Total       

    

Favorable Unfavorable       
      

 Tingkat kesulitan tugas    

 (magnitude atau level) 5 5 10 

 Luas   bidang perilaku    
 (generality)   5 5 10 

 Kekuatan keyakinan 
5 5 10  

(strength) 
   

       

  Total   15 15 30 
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3.06 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
 

3.06.01 Validitas 

 

Validitas adalah sejauhmana akurasi skala mampu menghasilkan data 

yang akurat untuk mencapai tujuan ukurnya (Azwar, 2014). Sebuah alat tes 

dapat dikatakan memiliki validitas tinggi ketika alat tes tersebut mampu 

menjalankan fungsi ukur atau memberikan hasil ukur yang tepat sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

 
Pengujian validitas skala prokrastinasi akademik dan efikasi diri dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson, 

yaitu validitas isi dan dikoreksi dengan menggunakan teknik part-whole. 

Validitas isi dipilih karena akurasi data banyak tergantung pada sejauhmana 

isi angket tersebut mencakup data yang komprehensif dan relevan dengan 

tujuan penelitian (Azwar, 2014). Dalam memudahkan perhitungan, maka 

digunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPPS) versi 

16.0. 

3.06.02 Reliabilitas 

 

Reliabilitas mengacu pada sebuah konsistensi, keterpercayaan, 

kestabilan, dan keajegan sebuah hasil ukur. Reliabilitas adalah sejauh mana 

hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2014). 

 
Reliabilitas alat ukur pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

jenis analisis reliabilitas Croncbach’s Alpha. Teknik ini dipilih karena 

reliabilitas Croncbach’s Alpha adalah pengukuran reliabilitas dengan cara 

pengukuran sekali saja dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan 

(Ghozali, 2006). Dalam mempermudah perhitungan, maka digunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPPS) versi 16.0. 
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3.07 Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data untuk menguji hipotesis yaitu membuktikan adanya 

hubungan antara efikasi diri dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa, 

maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson. Hal ini karena analisis korelasi digunakan untuk 

menjelaskan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Untuk 

mempermudah perhitungan data maka data akan diolah dengan program 

Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) versi 16.0. 


