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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan strategi kuantifikasi 

pengumpulan data dan analisis datanya menggunakan pendekatan deduktif dalam 

pengujian teori untuk melihat hubungan antara teori dan penelitian. Penelitian 

kuantitatif dalam konteks penelitian sosial menggunakan pengujian teori yang 

terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur 

statistik untuk menguji kebenaran dari generalisasi prediktif teori (Silalahi, 2015). 

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel tergantung dan variabel 

bebas beserta definisi operasionalnya masing-masing yang diuji korelasinya. 

Variabel merupakan karakteristik atau atribut dari suatu subjek/objek atau 

fenomena sebagai dimensi konsep yang dapat diukur (Silalahi, 2015). Definisi 

operasional merupakan definisi variabel yang dibuat sebagai acuan atau kriteria 

operasi yang dapat diamati untuk diukur dalam suatu penelitian (Silalahi, 2015). 

Variabel penelitian dan definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Tergantung: Kecurangan Akademik 

Kecurangan akademik adalah sebagai segala proses yang 

dilakukan oleh pelaku akademik yang melanggar aturan yang ditentukan 

yang merugikan orang lain atau mengganggu atau memanipulasi proses 
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penilaian. Kecurangan akademik dapat diungkap menggunakan skala 

yang dirancang menggunakan jenis-jenis kecurangan akademik yaitu: (1) 

kecurangan dalam tugas, (2) kecurangan dalam tes, dan (3) plagiasi. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kecurangan 

akademiknya dan demikian juga sebaliknya. 

 

2. Variabel Bebas: Orientasi Tujuan Personal 

Orientasi tujuan personal adalah representasi kognitif dari apa yang 

siswa coba capai yang mempengaruhi cara mengevaluasi standar 

keberhasilan personal dalam pencapaian akademiknya. Orientasi tujuan 

personal dapat diungkap menggunakan skala yang dirancang 

menggunakan jenis-jenis orientasi tujuan personal yaitu mastery goal 

orientation dan performance goal orientation. Kedua jenis orientasi tujuan 

personal tersebut masing-masing dibagi lagi ke dalam dua dimensi, untuk 

mastery goal orientation: (1) mastery-approach orientation dan (2) mastery-

avoidance orientation; performance goal orientation: (3) performance-

approach orientation dan (4) performance-avoidance orientation. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi mastery goal orientation atau 

performance goal orientation dan demikian juga sebaliknya. 

 

3.3. Populasi dan Sampling 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok (individu-individu, objek-objek, atau item-

item) secara keseluruhan yang dipilih menjadi subjek penelitian (Silalahi, 2015). 

Subjek penelitian yang dipilih adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Unika 
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Soegijapranata angkatan 2016, 2017 dan 2018. Populasi ini dipilih karena 

dibutuhkan variabel yang merepresentasikan keseluruhan populasi dari 

mahasiswa Psikologi Unika Soegijapranata. Mahasiswa yang masih sangat 

memungkinkan untuk diakses adalah mahaswa yang masih aktif dalam kegiatan 

perkuliahan di kelas yaitu mahasiswa angkatan 2016, 2017, dan 2018.  

 

3.3.2. Teknik pemilihan sampel 

Sampling adalah proses memilih unit sampel yang mewakili populasi 

(Silalahi, 2015). Metode sampling yang digunakan adalah proportionate stratified 

random sampling. Proportionate stratified random sampling adalah metode 

sampling yang dilakukan dengan membagi populasi dalam beberapa strata 

kemudian melakukan sampling acak di setiap stratumnya dengan jumlah sampel 

yang proporsional antara satu stratum dengan stratum lainnya. Penghitungan 

sampel setiap stratum (ni) adalah banyaknya populasi di stratum tersebut (Ni) dikali 

besarnya sampel (n) dan dibagi banyaknya populasi (N); ni = Ni x n/N. Sementara 

untuk menentukan jumlah sampel keseluruhan adalah Slovin yaitu n=N/(1+(N.e2), 

dengan n sebagai sampel, N sebagai jumlah populasi, dan e sebagai tingkat 

(persen) kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir. Batas kesalahan yang 

ditolerir dalam sampling ini adalah 10%. 

Alasan pemilihan metode sampling tersebut adalah metode proportionate 

stratified merupakan salah satu tipe sampling probabilitas sehingga sampel ini 

lebih akurat representatif daripada tipe non-probabilitas. Stratified sampling cocok 

dengan populasi yang heterogen. Mahasiswa Psikologi Unika Soegijapranata 

terbilang heterogen karena perbedaan latar belakang yang sangat beragam dari 

segi ekonomi, ras, tempat tinggal, dan lain sebagainya.  
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode skala digunakan untuk mengumpulkan data. 

Skala dibuat untuk mengukur perasaan, sikap, dan pendapat seseorang yang 

menjadi indikasi dari suatu variabel sehingga individu atau subjek dapat dibedakan 

variabel tersebut (Silalahi, 2015). Dalam skala sikap terdiri atas dua macam 

pernyataan, yaitu favorable (pernyataan mendukung) dan unfavorable 

(pernyataan tidak mendukung). 

1. Skala Kecurangan Akademik 

Skala ini mengungkapkan seberapa tinggi tingkat kecurangan 

akademik mahasiswa sesuai jenis-jenis kecurangan akademik: (1) 

kecurangan dalam tugas, (2) kecurangan dalam tes, dan (3) plagiasi.  

Subjek memberi respon dengan empat kategori sangat sering (SS), 

sering (S), jarang (J), dan tidak pernah (TP). Pernyataan favorable akan 

diberikan skor 4 untuk sangat sering (SS), skor 3 untuk sering (S), skor 2 

untuk jarang (J), dan skor 1 untuk tidak pernah (TP). Pernyataan 

unfavorable akan diberikan skor 1 untuk sangat sering (SS), skor 2 untuk 

sering (S), skor 3 untuk jarang (J), dan skor 4 untuk tidak pernah (TP). 

Berikut rancangan skala kecurangan akademik: 

 

Tabel 3.01 Blueprint Skala Kecurangan Akademik  

Dimensi Item Jumlah 

Favourable Unfavourable  

Kecurangan dalam tugas 4 4 8 

Kecurangan dalam tes 4 4 8 

Plagiasi 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

 

 



30 
 

 
 

2. Skala Orientasi Tujuan Personal 

Skala ini mengungkap kecenderungan dari masing-masing jenis 

orientasi tujuan personal terlihat dari dimensi-dimensi mastery goal 

orientation dan performance goal orientation yaitu (1) mastery-approach 

orientation, (2) mastery-avoidance orientation, (3) performance-approach 

orientation, dan (4) performance-avoidance orientation.  

Semua pernyataan adalah item favorable dan akan diberikan skor 

4 untuk sangat sesuai (SS), skor 3 untuk sesuai (S), skor 2 untuk tidak 

sesuai (TS), dan skor 1 untuk sangat tidak sesuai (STS). Berikut rancangan 

skala orientasi tujuan personal: 

 

Tabel 3.02 Blueprint Skala Orientasi Tujuan Personal 

Jenis/Tipe Item Jumlah 

Mastery-approach orientation 6 6 
Mastery-avoidance orientation 6 6 
Performance-approach orientation  6 6 
Performance-avoidance orientation 6 6 

Jumlah  24 24 

 

3.5. Uji Validitas Item dan Reliabilitas 

Hasil pengukuran dari skala-skala tersebut akan diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas merupakan tingkat ketelitian dan kecermatan serta 

ketepatan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan (Silalahi, 2015). Dengan 

kata lain validitas adalah keakuratan ukuran merefleksikan pokok isi konstruk yang 

diukur. Reliabilitas merupakan sejauh mana alat ukur konsisten dan stabil 

menimbulkan respon yang sama dalam situasi apapun dan dalam waktu yang 

berbeda-beda (Silalahi, 2015).  

Alat ukur dalam penelitian ini akan diuji validitasnya menggunakan teknik 

korelasi product moment correlation yaitu mengorelasikan masing-masing skor 
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item dengan skor total (Silalahi, 2015). Hasil koefisien yang didapatkan dari teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson perlu dikoreksi untuk menghindari adanya 

kelebihan bobot (over-estimate) dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

Untuk menguji reliabilitasnya, teknik perhitungan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Alpha Cronbach. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan orientasi 

tujuan personal dengan kecurangan akademik mahasiswa fakultas Psikologi 

adalah metode analisis uji korelasi product moment. 

 

 

 

 


