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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif sendiri 

merupakan suatu metode penelitian yang terdiri dari perumusan masalah, 

penyusunan model penelitian, pengumpulan data, menguji data, menganalisis 

data dan penampilan hasil dari data. Menurut Kuncoro (2001) terdapat beberapa 

macam pendekatan dalam penelitian kuantitatif, yaitu deskriptif, hubungan 

(asosiasi) antarvariabel, hubungan kausalitas dan analisis regresi, peramalan, 

prediksi keanggotaan group, analisis input-output, dan optimasi. Pada penelitian 

ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif  hubungan (asosiasi) antarvariabel. 

Hubungan (asosiasi) antarvariabel merupakan jenis pendekatan penelitian yang 

dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, atau dengan 

kata lain teknik pendekatan tersebut sesuai dengan pendekatan kuantitatif 

korelasi. Peneliti menggunakan teknik pendekatan hubungan (asosiasi) 

antarvariabel untuk mengukur hubungan keaktifan berorganisasi dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata.  

3.2.   Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.2.1.  Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian yang digunakan untuk penelitian ini terdiri 

dari: 

1. Variabel tergantung: Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa  

2. Variabel bebas: Keaktifan Berorganisasi 
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3.2.2.  Definisi Operasional  

3.2.2.1. Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa 

Prokrastinasi akademik pada mahasiswa merupakan suatu sikap 

penundaan yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang sedang menuntut 

ilmu dalam lingkup pendidikan yang berhubungan dengan menunda dalam 

mengerjakan tugas kuliah. Prokrastinasi akademik pada mahasiswa diukur 

dengan menggunakan skala  prokrastinasi akademik yang disusun berdasarkan 

ciri prokrastinasi akademik, yaitu menunda untuk memulai atau menyelesaikan 

untuk mengerjakan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, 

kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja aktual, dan melakukan 

kegiatan lain yang menurut dia lebih menyenangkan selain belajar. Semakin 

tinggi skor, maka semakin tinggi pula tindakan prokrastinasi akademik yang 

dilakukan oleh mahasiswa dan begitu juga sebaliknya. 

 

3.2.2.2. Keaktifan Berorganisasi 

Keaktifan berorganisasi merupakan peran aktif atau keikutsertaan individu 

dalam suatu perkumpulan yang memberikan dampak dan perubahan tingkah 

laku berupa sikap positif untuk mencapai tujuan tertentu. Keaktifan berorganisasi 

diukur dengan menggunakan skala yang disusun berdasarkan ciri keaktifan 

berorganisasi yaitu senang menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan 

organisasi/ kemahasiswaan, memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan 

dunia luar maupun hal-hal yang terjadi di seputar kampus, sering berkomunikasi, 

berdiskusi dan berkoordinasi dengan teman-teman mengenai organisasinya 

tersebut, mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk melakukan kewajiban 

perkuliahan, sering duduk-duduk dan berbincang di ruangan atau kantor 
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organisasi yang diikuti dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan 

menyampaikan pendapat secara efektif. Semakin tinggi skor, maka semakin 

tinggi pula keaktifan berorganisasi dan begitu juga sebaliknya. 

 

3.3.   Subjek Penelitian 

3.3.1.  Populasi  

Populasi adalah seluruh satuan yang akan diteliti (Prasetyo & Jannah, 

2005). Populasi yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang yang berstatus aktif sebagai 

mahasiswa serta masih aktif melakukan berbagai kegiatan dalam organisasi 

fakultas maupun universitas. 

 

3.3.2.  Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik  insidental  sampling. 

Insidental  Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan dengan 

kriteria tertentu (Nasution, 2014). 
 

3.4.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

skala. Skala yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah skala model Likert. 

Skala Likert merupakan model skala untuk mengungkapkan setuju atau tidak 

setujunya individu terhadap suatu item. 

Skala pada penelitian ini akan dibedakan menjadi dua macam item 

favorable dan item unfavorable. Item favorable adalah item yang isinya 

mendukung ciri skala yang diukur, sedangkan item unfavorable adalah item yang 
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isinya tidak mendukung ciri skala yang diukur. Setiap item pernyataan 

mempunyai empat pilihan jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS ( 

Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Pernyataan disetiap item 

favorable memiliki skor empat untuk jawaban SS, skor tiga untuk jawaban S, skor 

dua untuk jawaban TS dan skor satu untuk jawaban STS. Pernyataan disetiap 

item unfavorable memiliki skor satu untuk jawaban SS, skor dua untuk jawaban 

S, skor tiga untuk jawaban TS dan skor empat untuk jawaban STS. 

3.4.1.  Skala Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa 

Skala prokrastinasi akademik pada mahasiswa disusun oleh peneliti 

berdasarkan pada ciri prokrastinasi akademik berupa menunda untuk memulai 

atau menyelesaikan untuk mengerjakan tugas, keterlambatan dalam 

mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja aktual, 

dan melakukan kegiatan lain yang menurut dia lebih menyenangkan selain 

belajar.  

Skala prokrastinasi akademik pada mahasiswa terdapat 24 item 

pernyataan favorable dan unfavorable. Berikut merupakan blue print untuk skala 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa: 
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Tabel 3.1. Blue Print Skala Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa 

No Ciri-ciri Jumlah Item Total Item 

Favorable Unfavorable 

1.  Menunda untuk memulai 

atau menyelesaikan untuk 

mengerjakan tugas 

3 3 6 

2. Keterlambatan dalam 

mengerjakan tugas 

3 3 6 

3. Kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja 

3 3 6 

4. Melakukan kegiatan lain 

yang lebih menyenangkan 

3 3 6 

 Total 12 12 24 

 

3.4.2. Skala Keaktifan Berorganisasi 

Skala keaktifan berorganisasi disusun oleh peneliti berdasarkan ciri 

kekatifan berorganisasi yaitu, senang menghabiskan waktu dengan berbagai 

kegiatan organisasi/ kemahasiswaan, memiliki wawasan yang luas tentang 

perkembangan dunia luar maupun hal-hal yang terjadi di seputar kampus, sering 

berkomunikasi, berdiskusi dan berkoordinasi dengan teman-teman mengenai 

organisasinya tersebut, mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk 

melakukan kewajiban perkuliahan, sering duduk-duduk dan berbincang di 

ruangan atau kantor organisasi yang diikut, memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dan menyampaikan pendapat secara efektif. 

Skala keaktifan berorganisasi terdapat 36 item pernyataan favorable dan 

unfavorable. Berikut ini merupakan blue print untuk skala keaktifan berorganisasi: 
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Tabel 3.2. Blue Print Keaktifan Berorganisasi 

No Ciri-ciri Jumlah Item Total Item 

Favorable Unfavorable 

1.  Senang menghabiskan 

waktu dengan berbagai 

kegiatan organisasi/ 

kemahasiswaan 

3 3 6 

2. Memiliki wawasan yang 

luas tentang perkembangan 

dunia luar maupun hal-hal 

yang terjadi di seputar 

kampus 

3 3 6 

3. Sering berkomunikasi, 

berdiskusi dan 

berkoordinasi dengan 

teman-teman mengenai 

organisasinya tersebut 

3 3 6 

4. Mempunyai waktu yang 

sangat terbatas untuk 

melakukan kewajiban 

perkuliahan 

 

3 3 6 

5. Sering duduk-duduk dan 

berbincang di ruangan atau 

kantor organisasi yang 

diikuti 

3 3 6 

6. Memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dan 

menyampaikan pendapat 

secara efektif 

3 3 6 

 Total 18 18 36 
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3.4.3. Uji Coba Alat Ukur 

3.4.3.1. Validitas 

Validitas merupakan seberapa cepat suatu alat ukur dapat 

mengungkapkan dengan tepat gejala-gejala yang akan diukur (Hadi, 1995). 

Menurut Arikunto (2005) validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas 

yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product-

moment yaitu dengan mengkorelasikan nilai di setiap itemnya dengan nilai total. 

Untuk meminimalisir terjadinya overestimate (angka korelasi yang kelebihan 

bobot), maka validitas akan dikoreksi dengan menggunakan Part Whole. 

3.4.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan hasil pengukuran yang 

dapat dipercaya (Azwar, 2005).  Menurut Sujarweni (2015) Alat tes yang memiliki 

reliabel baik apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.   

3.5.  Metode Analisis data 

Analisis yang digunakan untuk menguji hubungan keaktifan berorganisasi 

dengan prokrastinasi akademik digunakan teknik analisis korelasi Product 

Moment dari Pearson.  
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