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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang bertempat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan 

Dhuwur Semarang.  Berdasarkan website Universitas Katolik 

Soegijapranata, universitas ini merupakan kelanjutan dari Unika 

Atmajaya dan bentuk pengembangan dari Institut Teknologi Katolik 

Semarang. Didirikan tanggal 5 Agustus 1982 dengan Surat Keputusan 

Mendikbud RI tanggal 24 September 1983 Nomor. 0400/0/1983. 

Sejalan dengan amanat Konstitusi Apostolik tentang Universitas 

Katolik “Ex Corde Ecclesiae” dan semangat Mgr. Albertus 

Soegijapranata pelindung universitas, serta visi dan misi Perguruan 

Tinggi Katolik anggota APTIK, Universitas Katolik Soegijapranata 

merumuskan visinya sebagai berikut bahwa Universitas Katolik 

Soegijapranata adalah komunitas akademik yang unggul dalam 

pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai 

kristiani, cinta kasih, keadilan dan kejujuran. Sedangkan misinya 

adalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik 

didukung pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi 

kepemimpinan. 

b. Melakukan penelitian untuk oengembangan ilmu dan teknologi 

demi meningkatkan kesejahteraan manusia. 
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c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan 

ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian 

demi kesejahteraan manusia. Memberikan perhatian dan mencari 

pemecahan terhadap berbagai masalah social-budaya masyarakat. 

d. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi 

pendidikan dan penelitian, lokal, nasional, dan internasional 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian. 

e. Memperbaiki dan mengembangkan universitas secara terus 

menerus, sehingga dapat mendukung segala upaya mencapai 

keunggulan.  

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki sembilan fakultas 

program sarjana yaitu Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknik, 

Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas 

Teknologi Industri, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Sastra, dan 

Fakultas Ilmu Komputer.  

Untuk melaksanakan penelitian ini, sesuai dengan quota yng 

ditentukan sebelumnya, peneliti meminta 11 mahasiswa per fakultas 

untuk  menjadi subjek penelitian ini dengan rincian 5 mahasiswa untuk 

try out, dan 6 mahasiswa untuk penelitian.  Total subjek yang 

digunakan adalah 99 mahasiswa. Salah satu ciri populasi yang dipakai 

sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa yang sedang mengambil 

mata kuliah skripsi minimal sudah 2 semester. Sesuai dengan ciri 

populasi yang ada, maka penelitian ini mengambil tempat Universitas 
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Katolik Soegijapranata Semarang sebagai tempat penelitian atas dasar 

beberapa alasan: 

a. Mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

adalah salah satu bagian masyarakat yang terdekat dan mudah 

dijangkau oleh peneliti 

b. Kemudahan dalam perijinan dan administrasi 

c. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari Puslitbang 

Universitas Katolik Soegijapranata  Semarang yang 

menggambarkan bahwa 50% dari mahasiswa antara angkatan 2000 

sampai angkatan 2003 masih mengambil mata kuliah skripsi. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Adapun persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:  

1. Persiapan Perijinan Penelitian dan Administrasi 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mendapatkan 

ijin dari pihak-pihak terkait, maka peneliti meminta surat ijin 

penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi yang kemudian 

diteruskan kepada bagian BAAK Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang kemudian ditanggapi dengan 

Surat Ijin Penelitian dari Wakil Rektor Bidang Akademik dengan 

nomor 1397/B.7.3/WR1/VII/2009 pada tanggal 13 Juli 2009.  

2. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa 2 

skala yaitu skala prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi dan skala tipe kepribadian yang dibuat oleh 
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Ribkah Wijaya yang diadaptasi dari skala Bortner yang sudah 

diuji validitasnya.  

Skala Prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi disusun berdasarkan tiga aspek yang terdiri 

dari 24 item. Aspek-aspek tersebut meliputi penundaan dalam 

pengerjaan tugas , keterlambatan, serta pengalihan konsentrasi ke 

aktivitas lain. Ada 8 item pernyataan yang terdiri dari 4 item 

favourable dan 4 item unfavourable pada setiap aspeknya. Setiap 

item mempunyai empat kemungkinan pilihan jawaban yaitu 

Tidak Pernah (TP), Jarang (J), Sering (S), dan Sangat Sering (SS). 

Item favourable untuk jawaban Sangat Sering (SS) diberi 

nilai 4, jawaban Sering (S) diberi nilai 3, jawaban Jarang (J) 

diberi nilai 2, dan jawaban Tidak Pernah (TP) diberi nilai 1. 

Item unfavourable untuk jawaban Sangat Sering (SS) diberi 

nilai 1, jawaban Sering (S) diberi nilai 2, jawaban Jarang (J) 

diberi nilai 3, dan jawaban Tidak Pernah (TP) diberi nilai 4. 

Sebaran item Skala Prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi dapat dilihat pada tabel berikut ini; 

Tabel 3 
Sebaran Item Skala Prokrastinasi pada Mahasiswa yang 

Sedang Menyusun Skripsi 
 

S

k

a

l 

No Ciri-ciri Prokrastinasi favourable unfavourable Total
1 Penundaan dalam 

pengerjaan tugas 
1,7, 13,19 4,10,16,22 8 

2 Keterlambatan 2,8, 14,20 5,11,17,23 8 
3 Pengalihan konsentrasi 

ke aktivitas lain 
3,9,15,21 6,12,18,24 8 

 Total 12 12 24 
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Skala tipe Kepribadian yang digunakan dalam penelitian 

ini disusun oleh Ribkah Wijaya berdasarkan skala Bortner 

didasarkan pada 14 aspek, antara lain tidak pernah terlambat, 

sikap kompetitif, tergesa-gesa, tidak sabar menunggu, antisipasi 

terhadap masalah, pergaulan, berusaha mengerjakan semua 

pekerjaan sekaligus, empati, rekognisi, mengerjakan tugas 

dengan cepat, serius mengerjakan tugas, ambisius, ekspresif, 

serta minat terhadap kerja.  

Alternative pilihan jawaban dalam skala kepribadian yang 

digunakan dalam penelitian ini ada 2. Subjek diminta untuk 

memilih satu jawaban yang sesuai dari 2 alternatif jawaban. 

Penggolongan subjek ke dalam suatu kepribadian dilihat dari 

perbandingan skor total item untuk kepribadian tipe A dan skor 

total item untuk kepribadian tipe B. Individu digolongkan 

berkepribadian tipe A apabila skor total item untuk tipe A lebih 

besar daripada skor total item tipe B dan sebaliknya individu 

digolongkan berkepibadian tipe B apabila skor total item untuk 

tipe B lebih besar daripada skor total item tipe A. Sebaran angket 

dapat dilihat di tabel 4 di halaman 53. 
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Tabel 4 
Sebaran Item Skala Kepribadian Bortner 

No Aspek Tipe A Tipe B Total 
item 

1 Tidak pernah terlambat 1.A 1.B 2 

2 Sikap kompetitif 2.B 2.A 2 
3 Tergesa-gesa  3.A 3.B 2 
4 Tidak sabar menunggu 4.A 4.B 2 
5 Antisipasi terhadap 

masalah  
5.B 5.A 2 

6 Pergaulan 6.A 6.B 2 
7 Berusaha mengerjakan 

semua pekerjaan 
sekaligus 

7.B 7.A 2 

8 Empati 8.A 8.B 2 
9 Rekognisi 9.A 9.B 2 

10 Mengerjakan tugas 
dengan cepat 

10.A 10.B 2 

11 Serius mengerjakan 
tugas 

11.B 11.A 2 

12 Ekspresif  12.B 12.A 2 
13 Minat terhadap kerja. 13.A 13.B 2 

14 Ambisius  14.B 14.A 2 

 Total  14 14 28 
 

3. Uji Coba Skala (Try Out) 

Sebelum skala digunakan untuk penelitian yang 

sesungguhnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap skala 

yang akan digunakan. Uji coba dilakukan pada subjek dengan 

ciri-ciri yang sama dengan sampel yang telah ditentukan. Sampel 

untuk uji coba adalah sebanyak 45 orang dengan rincian 5 subjek 

per fakultas pada 9 fakultas di Universitas Katolik Soegijapranata. 
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Uji coba dilaksanakan pada tanggal 4-7 Agustus 2009 bertempat 

di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta pada kos-

kos yang ada di sekitar Universitas tersebut. Sebelum meinta 

subjek untuk mengisi skala, peneliti menanyai tentang data 

subjek terlebih dahulu, tentang seberapa lama subjek telah 

mengambil skripsi. 

Pada hari pertama sampai dengan hari ke empat peneliti 

menguji coba skala di gedung-gedung Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang terutama gedung Thomas Aquinas. 

Peneliti menguji skala pada subjek try out yang berjumlah 34 

orang. Karena jumlahnya yang tidak mencukupi, peneliti 

melengkapi jumlah subjek try out yang dibutuhkan dengan 

menguji skala pada beberapa kos di sekitar Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang.  Data yang sudah diperoleh diberi skor 

sesuai jawaban yang diberikan, kemudian di tabulasi dan untuk 

selanjutnya dianalisis. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah diadakan try out, penelitian dilanjutkan pada tanggal 

10 – 11 Agustus 2009 di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Metode yang digunakan dalam pengambilan subjek 

adalah Incidental Quota Sampling, yaitu penelitian sekelompok 

subjek secara kebetulan yang jumlahnya telah ditentukan terlebih 

dahulu yaitu 54 subjek. Subjek yang sesuai dengan ciri-ciri populasi 

baru dapat mengisi skala yang telah dibagikan (Hadi, 2001, h.75). 
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Dalam penelitian ini penyebaran skala dilakukan oleh peneliti 

sendiri, dibantu dengan teman peneliti yang ikut menyebarkan di 

beberapa kos di sekitar Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Dari 54 skala yang disebar, semua skala kembali dan terjawab 

dengan lengkap sehingga semua skala dapat di skor. 

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan 

hasil dan membawa tabulasi data hasil skala penelitian untuk 

kemudian dilakukan penghitungan hasil data. Penghitungan validitas 

data menggunakan progam komputer Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) Release 16.00. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian skala  prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi menggunakan program SPSS 16.0 (Statistical 

Packages for Social Sciences), sedangkan validitas skala bortner tidak 

diuji lagi validitasnya. Validitas skala kepribadian ini dapat dilihat 

pada tabel 5 di halaman 56. 

Validitas skala  prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi ini diukur menggunakan koefisien korelasi product-

moment Pearson, atau koefisien korelasi Pearson. Kemudian untuk 

mendapatkan korelasi total yang tidak kelebihan bobot perlu dikoreksi 

dengan teknik korelasi part-whole.  

Dari hasil uji validitas skala prokrastinasi pada mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi yang awalnya 24 item, terdapat 21 item valid 

dan 3 item yang gugur. Rincian sebaran dapat dilihat pada table 6 di 
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halaman 57. Skala yang tidak digunakan sejumlah 2 buah karena 

menunjukkan keseimbangan antara kepribadian tipe A dan tipe B. 

Reliabilitas skala prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi dihitung menggunakan teknik alpha cronbach. Dari 

hasil penghitungan uji reliabilitas, diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,924.  

Tabel 5 
Rincian Item Hasil Validitas Skala Tipe Kepribadian 

No Aspek rpq 
1 Tidak pernah terlambat 0,4446 
2 Sikap berkompetisi 0,0363 
3 Tergesa-gesa 0,2309 
4 Tidak sabar menunggu 0,1778 
5 Antisipasi terhadap masalah 0,3909 
6 Pergaulan 0,4000 
7 Berusaha mengerjakan semua pekerjaan sekaligus 0,2469 
8 Empati 0,2990 
9 Rekognisi 0,1040 

10 Mengerjakan tugas dengan cepat 0,3522 
11 Serius mengerjakan tugas 0,3217 
12 Ekspresif 0,3441 
13 Minat diluar kerja  0,2184 
14 Ambisius 0,4475 
 

Sumber: Ribkah Wijaya. 1995. Tekanan Darah Ditinjau dari 
Kecenderungan Kepribadian Tipe A pada Karyawan 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Skripsi (Tidak 
Diterbitkan). Semarang. Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Soegijapranata.  
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Tabel 6 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prokrastinasi pada 

Mahasiswa yang Sedang Menyusun Skripsi 

 
Keterangan; 
Tanda ( )  : Item gugur 
Tanpa Tanda ( )  : Item Valid 
 

 

No. Ciri-ciri Prokrastinasi favourable unfavourable Total
1 Penundaan dalam pengerjaan 

tugas 
1,7, 13,19 4,10,16,22 8 

2 Keterlambatan 2,8, 14,(20) 5,11,17,(23) 8 
3 Pengalihan konsentrasi ke 

aktivitas lain 
3,9,15,21 (6),12,18,24 8 

 Total 12 12 24 
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