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BAB 4 
 

ORIENTASI KANCAH 
 
 
 

 

4.01 Orientasi Kancah Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur IV No. 1, 

Bendan Dhuwur, Desa Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, 

Jawa Tengah. Universitas Katolik Soegijapranata adalah sebuah perguruan 

tinggi yang berada dibawah naungan Yayasan Sandjojo dan berstatus 

terakreditasi A. 

 
Mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2014 saat ini yang terdaftar 

berjumlah 91. Sejumlah 35 mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa yang 

hanya mengambil mata kuliah skripsi sedangkan 56 mahasiswa terdaftar 

sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi dan mata kuliah lain. 

Anggota penelitian ini terdiri dari 42 mahasiswa didapat dari hasil pengisian 

checklist pemenuhan kriteria subyek dari peneliti. Berdasarkan jenis kelamin 

maka didapat sebanyak 24 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 18 

mahasiswi berjenis kelamin perempuan dari total 42 responden dalam 

penelitian ini. 

 
Berdasarkan beberapa informasi tambahan yang didapat bahwa dari 56 

mahasiswa yang terdaftar hanya 42 yang digunakan karena 14 mahasiswa 

dinilai tidak memenuhi kriteria-kriteria yang dituju peneliti, yaitu mahasiswa 

tersebut tidak memasuki kriteria prokrastinator dan terdapat skala yang tidak 

diisi dengan benar atau masih terdapat item skala yang tidak diisi. 
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4.02 Persiapan Penelitian 

 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan beberapa hal 

terkait dengan persiapan penelitian. Persiapan penelitian tersebut meliputi 

permohonan ijin penelitian, penyusunan alat ukur, dan pelaksanaan penelitian 

yaitu di antaranya uji validitas dan uji reliabilitas. 

 
4.02.01 Surat Perijinan 

 

Peneliti melakukan survei secara online mengenai permasalahan yang 

didapat pada bulan Agustus 2018 sebagai data awal. Setelah peneliti 

menemukan permasalahan yang bisa diangkat sebagai bahan penelitian, 

maka peneliti kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing. Setelah ada persetujuan dengan dosen pembimbing mengenai 

topik penelitian maka peneliti kemudian mengadakan wawancara dengan 

beberapa mahasiswa yang menjawab angket tanya jawab online yang peneliti 

sebarkan. Kemudian setelah mendapat data awal, peneliti mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang akan ditujukan kepada Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan surat ijin penelitian dengan nomor 

 
: 1287/B.7.3/FP/III/2019 peneliti pun dapat melakukan penelitian yang 

sesungguhnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata. Kesediaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata menerima peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

membalas surat permohonan peneliti dengan nomor : 

00723/B.3.3/FEB/IV/2019. 
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4.02.02 Penyusunan Skala 
 

A. Skala Prokrastinasi Akademik 

 

Skala prokrastinasi akademik disusun berdasarkan empat aspek 

prokrastinasi akademik yaitu aspek 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. Skala prokrastinasi akademik terdiri dari 32 item dengan sebaran 

nomor sebagai berikut : 

 
Tabel 3 Blueprint Sebaran Skala Prokrastinasi Akademik  

 

  
Aspek 

  Jumlah Pernyataan 
Total        

    

Favorable Unfavorable       
       

 Penundaan untuk     

 memulai maupun 
1,3,5,7 

 
2,4,6,8 8  

menyelesaikan tugas 
 

     

 Keterlambatan atau     
 kelambanan dalam 

9, 11, 13, 15 10, 12, 14, 16 8  
mengerjakan tugas 

  
       

 Kesenjangan waktu     
 antara rencana dan 

17, 19, 21, 23 18, 20, 22, 24 8  
kinerja aktual 

  

       

 Melakukan aktivitas lain     
 yang  lebih 

25, 27, 29, 31 26, 28, 30, 32 8  
menyenangkan daripada      

 mengerjakan tugas       

  Total   16  16 32 
         

 

 

B. Skala Efikasi Diri 

 

Skala efikasi diri disusun berdasarkan tiga aspek yang ada dalam efikasi 

diri yaitu aspek tingkat kesulitan tugas (magnitude atau level), luas bidang 

perilaku (generality), dan kekuatan keyakinan (strength). Skala efikasi diri 

terdiri dari 30 item dengan sebaran nomor item sebagai berikut : 
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Tabel 4 Blueprint Sebaran Skala Efikasi Diri  
 

  
Aspek 

   Item 
Total       

    

Favorable Unfavorable       
      

 Tingkat kesulitan tugas 1,3,5,7,9 2, 4, 6, 8, 10  

 (magnitude atau level)   10 

 Luas   bidang perilaku 11, 13, 15, 17, 12, 14, 16, 18, 20  
 (generality)   19  10 

 Kekuatan keyakinan 21, 23, 25, 27, 22, 24, 26, 28, 30  
 (strength)    29  10 
        

  Total   15 15 30 
        

 

 

4.03 Pelaksanaan Pengambilan Data Penilitian 

 

Penelitian ini menggunakan data tryout terpakai sebagai data 

penelitian sesungguhnya. Pelaksanaan penilitian ini dilakukan pada 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2014 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 19 Maret 2019. 

Mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2014 saat ini yang terdaftar berjumlah 

 
91. Sejumlah 35 mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa yang hanya 

mengambil mata kuliah skripsi sedangkan 56 mahasiswa terdaftar sebagai 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi dan mata kuliah lain. 

 
Terlebih dahulu peneliti menghubungi dosen pengampu mata kuliah 

yang diambil oleh mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2014 setelah itu 

peneliti mendapat perijinan untuk menyebarkan skala setelah selesai 

perkulihan. Jumlah subyek penelitian ini sebanyak 42 mahasiswa yang sudah 

memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan peneliti. Berdasarkan jenis kelamin 

maka didapat sebanyak 24 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 18 

mahasiswi berjenis kelamin perempuan dari total 42 responden dalam 

penelitian ini. 
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Kriteria-kriteria tersebut didapat dari hasil pengisian checklist 

pemenuhan kriteria subyek, ketika pengisian peneliti dibantu dengan dua 

teman peneliti untuk mempersingkat waktu. Setelah sesuai dengan kriteria 

yang dituju peneliti kemudian subyek diberikan skala penelitian untuk diisi. 

Setelah mendapatkan data penelitian selanjutnya dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas skala penelitian. 

 
A. Uji Validitas 

 

Data yang sudah ditetapkan ditabulasikan dan kemudian diuji 

validitasnya. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dengan bantuan Statistical Packages for Social 

Sciences (SPPS) Versi 16. 

 
1. Skala Prokrastinasi Akademik 

 

Uji validitas skala prokrastinasi akademik dilakukan terhadap 32 item 

pernyataan. Pada putaran pertama ada tiga item gugur sehingga tersisa 29 

item valid pada putaran kedua dengan koefisiensi validitas sebesar 0,362-

0.781. Perhitungan validitas dapat dilihat pada lampiran. Berikut adalah 

rincian item valid dan item gugur dalam skala prokrastinasi, yaitu: 
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Tabel 5 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prokrastinasi Akademik  
 

 
Aspek 

  Jumlah Pernyataan 
Total      

   

Favorable Unfavorable       
    

Penundaan untuk memulai    

maupun menyelesaikan 
1, 3*, 5*, 7 2, 4*, 6, 8 5 

tugas     
       

Keterlambatan  atau    
kelambanan dalam 

9,11,13,15 10,12,14,16 8 
mengerjakan tugas   

     

Kesenjangan waktu antara    
rencana dan kinerja aktual17,19, 21, 23 18, 20, 22, 24 8 

Melakukan aktivitas lain    
yang lebih menyenangkan    

daripada 
 

mengerjakan 
25, 27, 29, 31 26, 28, 30, 32 8 

    

tugas        

 Total   14 15 29   
Keterangan : * Item gugur (3, 4, dan 5) 

 

2. Skala Efikasi Diri 

 

Uji validitas skala efikasi diri dilakukan terhadap 30 item pernyataan. 

Pada putaran pertama ada enam item gugur sehingga tersisa 24 item valid 

pada putaran kedua dengan koefisiensi validitas sebesar 0,282-0,784. 

Perhitungan validitas skala efikasi diri dapat dilihat pada lampiran. Berikut 

adalah rincian item valid dan item gugur dalam skala efikasi diri, yaitu : 

Tabel 6 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Efikasi Diri  
 

 
Aspek 

   Item  
Total       

   

Favorable Unfavorable 
 

      
      

Tingkat kesulitan tugas 1, 3, 5, 7, 9* 2, 4, 6, 8, 10   

(magnitude atau level)    9 

Luas   bidang perilaku 11,13*,15,17*, 12,14,16,18, 20   

(generality)   19   8 

Kekuatan keyakinan 21, 23*, 25*, 27, 22, 24, 26, 28, 30 
7 

(strength) 
   

29* 
  

      

 Total   9 15  24   
Keterangan : * Item gugur (9, 13, 17, 23, 25 dan 29) 
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B. Uji Reliabilitas 
 

Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan 

 

Statistical Packages for Social Sciences (SPPS) Versi 16. Skala 

prokrastinasi memperoleh skor Alpha 0,940 dan skala efikasi diri 

memperoleh Alpha sebesar 0,921. Kedua skala tersebut dapat dikatakan 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. Setelah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas pada skala penelitian, maka item-item valid pun digunakan 

sebagai data penelitian. 

 
Tabel 7 menjelaskan tentang penyusunan sebaran item valid skala 

prokrastinasi yang kemudian digunakan sebagai skala penelitian, yaitu 

sebagai berikut : 

 
Tabel 7 Sebaran Item Valid Skala Prokrastinasi Akademik  

 

 
Aspek 

  Jumlah Pernyataan 
Total      

   

Favorable Unfavorable       
      

 Penundaan untuk  memulai    

 maupun menyelesaikan 
1, 7 2,6,8 5  

tugas 
   

       

 Keterlambatan atau    
 kelambanan  dalam 9, 11, 13,15 10, 12, 14,16 8 
 mengerjakan tugas      

 Kesenjangan waktu antara    

 rencana dan kinerja aktual 17, 19, 21, 23 18, 20, 22, 24 8 

 Melakukan aktivitas lain    
 yang  lebih menyenangkan 

25, 27, 29, 31 26, 28, 30, 32 8  
daripada mengerjakan     

 tugas       

 Total   14 15 29 
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Tabel 8 menjelaskan tentang penyusunan sebaran valid skala efikasi diri 
 

yang kemudian digunakan sebagai skala penelitian, yaitu sebagai berikut : 
 

Tabel 8 Sebaran Item Valid Skala Efikasi Diri  
 

  
Aspek 

   Item 
Total       

    

Favorable Unfavorable       
      

 Tingkat kesulitan tugas 1,3,5,7 2, 4, 6, 8, 10  

 (magnitude atau level)   9 

 Luas   bidang perilaku 11,15,19 12, 14, 16, 18, 20  
 (generality)     8 

 Kekuatan keyakinan 21, 27 22, 24, 26, 28, 30  
 (strength)      7 
        

  Total   9 15 24 
        


