
 

24 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

  Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Kecemasan Akademik 

dengan Perilaku Menyontek pada Mahasiswa” menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa data penelitian 

kuantitatif berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian korelasi karena bertujuan untuk 

mencari adanya hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Menurut 

Azwar (2014) penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang melibatkan 

tindakan pengumpulan data yang berguna untuk menentukan apakah terdapat 

hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih.  

3.2. Identifikasi VariabelPenelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari serta kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Menurut 

Azwar (2014), variabel dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu variabel 

tergantung (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). 

Variabel tergantung adalah variabel yang diukur untuk mengetahui besarnya 

efek atau pengaruh variabel lain, sedangkan variabel bebas adalah variabel 

yang memengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan. Identifikasi 

variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung (Y) : perilaku menyontek 

2. Variabel bebas (X) : kecemasan akademik 
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3.3. Definisi Operasional                                                                                                                   

3.3.1. Perilaku Menyontek 

 Perilaku menyontek adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan individu 

untuk mendapatkan keberhasilan akademik. Perilaku menyontek diukur 

melalui skala perilaku menyontek. Aspek-aspek perilaku menyontek adalah 

individualistic-planned, individualistic-opportunistic, social-active, dan social-

passive.  

 Semakin tinggi skor yang didapat mahasiswa untuk skala perilaku 

menyontek, maka menunjukkan semakin tinggi perilaku menyontek yang 

dilakukan mahasiswa. Demikian pula sebaliknya. 

3.3.2. Kecemasan Akademik 

Kecemasan akademik adalah suatu kecemasan yang berhubungan 

dengan segala aktivitas pendidikan yang apabila dibiarkan berlarut-larut dapat 

menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada pola pemikirannya dan 

dapat berpengaruh buruk pada hasil pencapaian prestasinya. Kecemasan 

akademik diukur menggunakan skala kecemasan akademik. Aspek-aspek dari 

kecemasan akademik adalah aspek emosional, aspek kognitif, dan aspek 

fisiologis. 

Semakin tinggi skor skala kecemasan akademik, semakin tinggi 

kecemasan akademik yang dialami mahasiswa. Demikian pula sebaliknya. 

3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

  Populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Azwar (2014) menyatakan bahwa sebagai suatu populasi, 

kelompok subjek harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik yang 

sama, sehingga dapat dibedakan dari kelompok subjek lain. Tujuan dari 

diadakannya populasi adalah agar dapat menentukan besarnya anggota 

sampel yang telah diambil dari anggota populasi serta membatasi berlakunya 

daerah generalisasi (Setyorini & Wibhowo, 2008). 

  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unika Soegijapranata Jurusan Manajemen. 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel menurut Azwar (2014) adalah sebagian dari populasi yang 

harus memiliki ciri-ciri yang sama dengan populasinya. Teknik atau 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball 

sampling. Pengambilan sampel dengan cara snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini 

disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2016). 

Teknik snowball sampling ini akan dilakukan dengan dipilihnya satu 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata angkatan 2016, yang akan menjadi sumber informasi untuk 

selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan lain dari kalangan 

mahasiswa jurusan Manajemen angkatan 2016 yang berkompeten untuk 

memberikan data. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Unika 

Soegijapranata Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 

2016 yang memiliki kebiasaan perilaku menyontek lebih dari 5 kali pada setiap 

mata pelajaran. 
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3.5. Metode Pengambilan Data 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode skala. Metode 

skala adalah metode pengambilan data penelitian yang diperoleh melalui 

daftar pernyataan atau pertanyaan tertulis berkaitan dengan kualitas tertentu 

dari sesuatu yang akan diukur dari sebuah penelitian nantinya 

(Koentjaraningrat dalam Setyohutomo, 2014). 

3.5.1. Skala Perilaku Menyontek 

Penelitian ini menggunakan skala perilaku menyontek untuk 

mengungkap tinggi rendahnya skor perilaku menyontek pada mahasiswa. 

Skala perilaku menyontek akan disusun berdasarkan aspek-aspek perilaku 

menyontek menurut Anderman dan Murdock (dalam Ajizah & Widiatmoko, 

2017) yaitu individualistic-planned, individualistic-opportunistic, social-active, 

dan social-passive. Skala perilaku menyontek akan dijawab secara langsung 

oleh subjek berdasarkan apa yang dirasa paling sesuai dengan kondisi 

subjek. Setiap aspek skala perilaku menyontek akan diberikan dalam dua 

pernyataan atau pertanyaan yang bersifat favorable (positif) dan unfavorable 

(negatif). 

Setiap pernyataan atau pertanyaan memiliki empat alternatif jawaban, 

yaitu Selalu, Sering, Jarang, Tidak Pernah. Pada pernyataan atau pertanyaan 

favorable, jawaban Selalu bernilai 3, Sering bernilai 2, Jarang bernilai 1, Tidak 

Pernah bernilai 0. Sebaliknya pada pernyataan atau pertanyaan unfavorable, 

jawaban Selalu bernilai 0, Sering bernilai 1, Jarang bernilai 2, Tidak Pernah 

bernilai 3. 
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Cara menjawab dilakukan dengan memberikan tanda silang (X) pada 

kolom jawaban yang telah disediakan. Semakin tinggi skor skala perilaku 

menyontek maka semakin tinggi pula tingkat perilaku menyontek pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Tabel 1 di 

bawah ini akan menunjukkan blueprint skala dari aspek perilaku menyontek.  

Tabel 1. Blueprint Skala Perilaku Menyontek 

Aspek 
Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unvaforable 

Individualistic-planned 4 4 8 

Individualistic-opportunistic 4 4 8 

Social-active 4 4 8 

Social-passive 4 4 8 

Total 16 16 32 

 
3.5.2. Skala Kecemasan Akademik 

Penelitian ini menggunakan skala kecemasan akademik untuk 

mengungkap tinggi rendahnya skor kecemasan akademik pada mahasiswa. 

Skala kecemasan akademik akan disusun berdasarkan aspek-aspek 

kecemasan akademik menurut Calhoun dan Acocella (dalam Toby, 2018) 

yaitu aspek emosional, aspek kognitif, dan aspek fisiologis. Skala kecemasan 

akan dijawab secara langsung oleh subjek berdasarkan apa yang dirasa 

paling sesuai dengan kondisi subjek. Setiap aspek skala perilaku menyontek 

akan diberikan dalam dua pernyataan atau pertanyaan yang bersifat favorable 

(positif) dan unfavorable (negatif). 

Setiap pernyataan atau pertanyaan memiliki empat alternatif jawaban, 

yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai, Sangat Tidak Sesuai. Pada 
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pernyataan atau pertanyaan favorable, jawaban Sangat Sesuai bernilai 4, 

Sesuai bernilai 3, Tidak Sesuai bernilai 2, dan Sangat Tidak Sesuai bernilai 1. 

Sebaliknya pada pernyataan atau pertanyaan unfavorable, jawaban Sangat 

Sesuai bernilai 1, Sesuai bernilai 2, Tidak Sesuai bernilai 3, Sangat Tidak 

Sesuai bernilai 4. 

Cara menjawab dilakukan dengan memberikan tanda silang (X) pada 

kolom jawaban yang telah disediakan. Semakin tinggi skor skala kecemasan 

akademik maka semakin tinggi pula tingkat kecemasan akademik pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Tabel 2 di 

bawah ini akan menunjukkan blueprint skala dari aspek kecemasan akademik. 

Tabel 2. Blueprint Skala Kecemasan Akademik 

Aspek 
Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unvaforable 

Kognitif 4 4 8 

Emosional 4 4 8 

Fisiologis 4 4 8 

Total 12 12 24 

 

3.6. Validitas dan Reliabitas Alat Ukur 

3.6.1. Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2015) yaitu instrumen yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan 

pengertian validitas di atas, penelitian dapat dikatakan valid apabila alat tes 

tersebut mampu menjalankan fungsi ukur atau memberikan hasil ukur yang 

tepat sesuai dengan yang dikehendaki. Validitas dalam penelitian ini diuji 

menggunakan validitas isi dan dikoreksi menggunakan teknik part-whole. 
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Validitas isi pada skala perilaku menyontek dan kecemasan akademik sebagai 

alat ukur penelitian dilakukan oleh professional judgement. Item-item yang 

telah disusun pada kedua skala tersebut dinilai kecocokan antara pernyataan 

item-item dengan konsep teori oleh dosen pembimbing. Setelah dosen 

pembimbing menyetujui item-item skala, peneliti kemudian menyusun item-

item ke dalam format skala penelitian yang akan diuji coba.  

3.6.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Azwar (2014) adalah sejauh mana hasil pengukuran 

dapat dipercaya. Reliabilitas mengacu pada sebuah konsistensi, 

keterpercayaan, kestabilan, dan keajegan sebuah hasil ukur yang 

mengandung makna kecermatan sebuah pengukuran. Cara yang digunakan 

untuk menghitung reliabilitas penelitian ini dengan teknik koefisien Alpha 

Cronbach. 

3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment. Korelasi Product Moment adalah sebuah teknik yang 

digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y). Pengolahan data selanjutnya akan menggunakan alat 

bantu aplikasi yaitu Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

 

 

 

 

 

 

 


