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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan teknik korelasional yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan variabel self efficacy (X) dan motivasi berprestasi (X) dengan flow 

akademik (Y). 

B. Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2013:59) variabel dimaknai sebagai sebuah fenomena atau 

gejala utama dan pada beberapa fenomena lain yang relevan, yang memiliki 

variasi ukuran, kualitas yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pada ciri-ciri 

yang dimiliki konsep (variabel) itu sendiri. Variabel dibagi atas dua jenis, yaitu 

variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). 

Variabel pada penelitian ini adalah self efficacy, motivasi berprestasi dan flow 

akademik. Adapun identifikasi  variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Variabel bebas (X1)        : Self Efficacy 

Variabel bebas (X2)        : Motivasi Berprestasi    

Variabel terikat (Y)       : Flow Akamdemik
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C. Definisi Operasional 

1. Self Efficacy 

Self efficacy adalah merupakan keyakinan yang ada dalam setiap diri 

mahasiswa bahwa dia mampu menghadapi setiap kegiatan akademisnya untuk 

memperoleh kesuksesan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Self efficacy 

diukur menggunakan teori Bandura berdasarkan dimensi yaitu: 

a. Level (tingkat kesulitan), yaitu kemampuan dalam mengerjakan suatu tugas 

sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki, indikatornya adalah 

kemampuan dalam mengerjakan tugas,  

b.  Generality (keluasaan), yaitu penguasaan terhadap beberapa bidang dan 

banyaknya tugas yang dikerjakan, indikatornya adalah keluasaan dalam 

mengerjakan tugas. 

c. Strenght (kekuatan), yaitu tingkat ketahanan dan kemantapan individu 

terhadap keyakinannya, indikatornya adalah kekuatan dalam mengerjakan 

tugas. 

2. Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi adalah sebagai suatu keinginan yang ada dalam diri 

mahasiswa yang mendorongnya untuk berusaha mencapai suatu tujuan atau 

ukuran keunggulan, atau untuk menyelesaikan sesuatu dalam mencapai suatu 

standar kesuksesan. Motivasi berprestasi diukur menggunakan teori McClelland 

berdasarkan dengan indikator sebagai berikut:  
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a. Memiliki tanggung jawab. 

b. Mempertimbangkan resiko.  

c. Kreatif dan inovatif.  

d. Memperhatikan umpan balik. 

f. Cepat dalam menyelesaikan tugas  

g. Mempunyai tujuan yang realistis 

3. Flow Akademik 

 Flow akademik adalah perhatian mahasiswa secara penuh dalam 

menghadapi tugas dan kegiatan akademik yang ia ikuti untuk mencapai hasil yang 

baik dengan menggunakan keadaan kesadaran, pikiran, keinginan, dan tindakan. 

Flow diukur menggunakan teori Csikszentmihalyi berdasarkan aspek-aspek yaitu:  

a. Absorption, yaitu keadaan konsentrasi total, dimana semua perhatian, 

kewaspadaan, berfokus pada kegiatan yang sedang dilakukan, indikatornya 

adalah konsentasi dalam mengerjakan tugas. 

b. Work Enjoyment, yaitu rasa nyaman saat mengerjakan tugas akademik. 

c. Intrinsic Work Motivation, yaitu kesenangan dan kepuasan dalam aktivitas 

yang dijalani.  

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:215) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 



38 
 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dari pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa/i fakultas psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Secara rinci jumlah populasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah mahasiswa/i yang aktif semester genap tahun akademik 2015-2016 

jurusan psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

No   Semester   Jumlah Siswa 

1          I             168 

2         III             159 

3          V              196 

4        VII                                   156 

5         IX             339 

6         XI                        100 

  7        XIII             69 

Total                1187 

Sumber: fakultas psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi, maka 

sampel diambil secara representatif, artinya sampel haruslah mencerminkan dan 

bersifat mewakili populasi (Sugiyono, 2016:215). Untuk menentukan jumlah 

sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Slovin dengan rumus 

sebagai berikut: 

n =    N 

    1+Ne
2 
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Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Nilai Kritis (batas ketelitian) 

Dengan mengacu pada rumus Slovin tersebut, maka proses menentukan sampel 

adalah sebagai berikut: 

                n               =    1187 

1 + 1187 (0.1)
2 

=    1187 

1 + 1187 (0.01) 

=        1187 

     1 + 12 

=    1187 

     13 

=  115 

Berdasarkan  hasil penghitungan di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 115 Mahasiswa. 

3. Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian subjek menggunakan  

proportional random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional (Martono, 2012:76). Sampel yang akan diambil berasal dari populasi 

penelitian.  
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Tabel 3.2 

Jumlah subjek penelitian 

No Semester Jumlah  

1 I 17 

2 III 17 

3 V 18 

4 VII 20 

5 IX 28 

6 XI 9 

7 XIII 6 

Total 

 

115 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menurut Arikunto, (2010:200) merupakan cara-

cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan 

data didapatkan dari instrumen penelitian yang peneliti gunakan sebagai alat bantu 

dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala. Skala merupakan suatu ukuran subjektif yang dibuat 

berskala, instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, 

terutama penampilan di dalam orang menjalankan tugas, yang menunjukkan 

frekuensi munculnya sifat-sifat (Arikunto, 2010:201)   Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah self efficacy, motivasi berprestasi, dan flow akademik. 

1. Alat Ukur 

 Untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang diteliti, maka 

dibuat suatu skala psikologi  yang dikembangkan dari definisi operasional tentang 

variabel yang menjadi fokus penelitian, yaitu skala self efficacy, motivasi 

berprestasi, dan flow akademik. Tahap selanjutnya dilakukan penilaian atau 

skoring pada skala self efficacy, motivasi berprestasi, dan flow akademik. 
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a. Skala Self Efficacy 

 Skala disusun berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bandura. Skala 

terdiri dai dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorabel (mendukung) dan 

unfavorabel (tidak mendukung). Skala ini menggunaka alternatif jawaban rating 

scale dengan kisaran jawaban 1-4, dari sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, 

dan sangat sesuai. Bobot untuk favorable adalah 1-4, 1 untuk sangat tidak sesuai, 

2 untuk tidak sesuai, 3 untuk sesuai, dan 4 untuk sangat sesuai, sedangkan bobot 

untuk unfavorable adalah 4-1, 4 untuk sangat tidak sesuai, 3 untuk tidak sesuai, 2 

untuk sesuai, dan 1 untuk sangat sesuai. Berdasarkan dimensi dan indikator yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka blue print dari skala self efficacy adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Blue Print skala self efficacy 

      
Butir 

aitem     

No Dimensi Indikator F UF Jumlah 

1 Level Kemampuan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

7,8,12,18 2,15,17,23 8 

2 Strength Kekuatan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

4,9,13,14, 5,6,22,16 8 

3 Generality Keluasaan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

1,11,19,21 3,10,20,24 8 

Jumlah         24 
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b. Skala Motivasi Berprestasi 

Skala disusun berdasarkan teori yang dikemukakan McClelland. Skala 

terdiri dai dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorabel (mendukung) dan 

unfavorabel (tidak mendukung). Skala ini menggunaka alternatif jawaban rating 

scale dengan kisaran jawaban 1-4, dari sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, 

dan sangat sesuai. Bobot untuk favorable adalah 1-4, 1 untuk sangat tidak sesuai, 

2 untuk tidak sesuai, 3 untuk sesuai, dan 4 untuk sangat sesuai, sedangkan bobot 

untuk unfavorable adalah 4-1, 4 untuk sangat tidak sesuai, 3 untuk tidak sesuai, 2 

untuk sesuai, dan 1 untuk sangat sesuai. Berdasarkan aspek yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka blue print dari skala motivasi berprestasi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Motivasi Berprestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator 
Butir aitem 

Jumlah Favorable Unfavorable 

1 Tanggung jawab 1,13,25 7,19,31 6 

2 Mempertimbangkan 

resiko 

2,14,26 8,20,32 6 

3 Kreatif dan inovatif 6,18,30 12,24,36 6 

4 Memperhatikan 

umpan balik 

5,17,29 11,23,35 6 

5 Cepat dalam 

menyelesaikan 

tugas 

4,16,28 10,22,34 6 

6 Mempunyai tujuan 

yang realistik 

3,15,27 9,21,33 6 

Jumlah                                                                                        36 
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c. Skala Flow Akademik 

Skala disusun berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Csikszentmihalyi. 

Skala terdiri dai dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorabel 

(mendukung) dan unfavorabel (tidak mendukung). Skala ini menggunaka 

alternatif jawaban rating scale dengan kisaran jawaban 1-4, dari sangat tidak 

sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Bobot untuk favorable adalah 1-4, 1 

untuk sangat tidak sesuai, 2 untuk tidak sesuai, 3 untuk sesuai, dan 4 untuk sangat 

sesuai, sedangkan bobot untuk unfavorable adalah 4-1, 4 untuk sangat tidak 

sesuai, 3 untuk tidak sesuai, 2 untuk sesuai, dan 1 untuk sangat sesuai. 

Berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue 

print dari skala flow akademik adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Flow Akademik 

No 

  

Aspek 

  

Indikator 

  

Butir Aitem Jmlh 

  F UF 

 1 Absorption Konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas 

 

1,2,3,4 5,6,7,8,      8 

2 Work 

Enjoyment 

 

Rasa nyaman dalam 

mengerjakan tugas 

 

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

3 Intrinsik work 

motivation 

Kepuasaan dalam 

mengerjakan tugas 

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

                                                                                       

Jumlah                                                                                                             24                                                                                                              
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F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum alat ukur digunakan untuk penelitian yang sebenarnya, maka alat 

ukur itu diujicobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem yang layak digunakan 

sebagai alat ukur. Uji coba alat ukur skala self efficacy, motivasi berprestasi dan 

flow akademik dilakukan pada mahasiswa psikologi UIN Suska Riau pada tanggal 

18-25 Oktober 2017. Sebelum subjek mengisi skala tersebut terlebih dahulu 

peneliti menjelaskan maksud dan tujuan serta tata cara pengisian skala. Skala self 

efficacy, motivasi, dan flow akademik diberikan kepada 61 orang mahasiswa 

psikologi UIN Suska Riau.  

Setelah uji coba selesai dilakukan, kemudian peneliti melakukan penskoran 

terhadap hasil yang diterima dan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk 

melakukan pengolahan data, peneliti melakukannya dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 16.0 For Windows. 

1. Validitas 

Validitas adalah proses pengujian untuk mengetahui apakah skala mampu 

menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya. Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yaitu relevansi aitem dengan 

indikator keperilakuan dan dengan tujuan ukur sebenarnya sudah dapat dievaluasi 

lewat nalar dan akal sehat (commonsense) yang mampu menilai apakah isi skala 

memang mendukung konstrak teoretik yang diukur (Azwar, 2008:99). Validitas 

isi dalam penelitian ini diukur menggunakan professional judgment yang 

dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber. 
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2. Uji Daya Beda Diskriminasi Aitem 

Menurut  Azwar (2009:100) pengujian daya beda diskriminasi aitem 

dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem 

dengan distribusi skor skala itu sendiri, ini akan menghasilkan koefisien korelasi 

aitem-total (rix). Dalam penelitian ini, untuk uji daya beda diskriminasi digunakan 

teknik korelasi product moment dari Carl Pearson dengan rumus sebagai berikut: 

rxy =                  
N
Σ

XY
(Σ

X
)(Σ

Y
) 

             √{ 
N
Σ 

X² 
-(Σ

X
)²}{

N
Σ 

Y²
-(Σ

Y
)² 

Keterangan: 

 rxy : Koefisien validitas 

 
N 

: Banyaknya subjek 

 
X
 : Nilai pembanding 

 Y
 : nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya 

 

Untuk mengolahnya peneliti menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) 16.0 for windows. 

Untuk menentukan suatu aitem valid atau gugur peneliti akan menggunakan 

kriteria yang dikemukan oleh Azwar (2008:103) yang menyatakan bahwa skala 

psikologi yang digunakan untuk indeks daya diskriminasi minimal adalah 0,30. 

Dengan demikian aitem yang koefisiennya < 0,30 dinyatakan gugur, sedangkan 

aitem yang dianggap sahih adalah aitem yang mempunyai koefisien korelasi > 

0,30. Dalam penelitian ini koefisien yang digunakan sebagai batas valid adalah 

0,30. 

 



46 
 

Hasil analisis terhadap 24 aitem self efficacy yang telah diujicobakan 

terdapat 10 aitem yang gugur dan 14 aitem yang sahih (valid) dengan koefisien 

kolerasi aitem total berkisar antara 0,323 - 0,582. Blue print  skala self efficacy  

dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba , dapat dilihat pada 

tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.6 

Blue Print skala self efficacy yang valid dan gugur 

No Dimensi Indikator   F 

 

UF 

 

Jmlh 

   

Vld Ggr Vld Ggr 

 1 Level Kemampuan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

8,12 7,18 15,17,23 

 

2 8 

2 Strenght Kekuatan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

4,9,13 

 

14 5,6,16,22 - 8 

3 Generality Keluasaan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

11 1,19,21 20 3,10,24 8 

Jumlah 

  

6 6 8 4 24 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka 

nomor aitem skala self efficacy disusun kembali untuk kebutuhan penelitian, dapat 

dilihat pada tabel 3.7 berikut: 
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Tabel 3.7 

Blue print skala self efficacy untuk penelitian 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Jmlh 

1 Level Kemampuan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

1,7 4,9,14 5 

2 Strenght Kekuatan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

3,10,12 2,5,11,13 7 

3 Generality Keluasaan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

8 6 2 

Jumlah 

  

6 8 14 

 

Hasil analisis terhadap 36 aitem motivasi berprestasi yang telah 

diujicobakan terdapat 21 aitem yang gugur dan 15 aitem yang sahih (valid) 

dengan koefisien kolerasi aitem total berkisar antara 0,310 – 0,674. Blue print  

skala motivasi berprestasi dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan 

uji coba  dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 
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Tabel 3.8 

Blue Print skala motivasi berprestasi yang valid dan gugur 

No Indikator Favorable   Unfavorable   Jmlh 

    Valid Gugur Valid Gugur   

1 Tanggung jawab 1,25 13 7,19,31 - 6 

2 Mepertimbangkan 

resiko 

- 2,14,26 8,32 20 6 

3 Kreatif dan 

inovatif 

- 6,18,30 24 12,36 6 

4 Memperhatikan 

umpan balik 

- 5,17,29 11 23,35 6 

5 Cepat dalam 

menyelesaikan 

tugas 

- 4,16,28 10,34 22 6 

6 Mempunyai 

tujuan yang 

realistik 

3,27 15 21,33 9 6 

   Jumlah 4 14 11 7 36 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka 

nomor aitem skala motivasi berprestasi disusun kembali untuk kebutuhan 

penelitian, dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut: 

Tabel 3.9 

Blue print skala motivasi berprestasi untuk penelitian 

No Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1 Tanggung Jawab 9,15 3,8,14 5 

2 Mempertimbangkan 

resiko 

- 6,11 2 

3 Kreatif dan inovatif - 10 1 

4 Memperhatikan umpan 

balik 

- 7 1 

5 Cepat dalam 

menyelesaikan tugas 

- 2,13 2 

6 Mempunyai tujuan yang 

realistik 

1,12 4,16 4 

Jumlah 

 

4 11 15 
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Hasil analisis terhadap 24 aitem flow akademik  yang telah diujicobakan 

terdapat 13 aitem yang gugur dan 11 aitem yang sahih (valid) dengan koefisien 

kolerasi aitem total berkisar antara 0,352 – 0,618. Blue print  skala flow akademik  

dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat pada 

tabel 3.10 Berikut 

Tabel 3.10 

Blue Print skala flow akademik yang valid dan gugur 

No Aspek Indikator F 

 

UF 

 

Jmlh 

   

Vld Ggr Vld Ggr 

 1 Absorption Konsentrasi 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

- 1,2,3,4 6,7 5,8 8 

2 Work 

enjoyment 

Rasa 

nyaman 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

- 9,10, 

11,12 

14,15, 

16 

13 8 

3 

Intrinsik 

work 

motivasion 

Kepuasan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

17,18, 

19,20 

- 21,23 22,24 8 

Jumlah     4 8 7 5 24 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka 

nomor aitem skala flow akademik disusun kembali untuk kebutuhan penelitian, 

dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut: 
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Tabel 3.11 

Blue print skala flow akademik untuk penelitian 

No Aspek Indikator F UF Jmlh 

1 Absorption Konsentrasi 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

- 3,8 2 

2 Work 

Enjoyment 

Rasa nyaman 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

- 2,6,10 3 

3 Intrinsik 

Work 

Motivation 

Kepuasaan dalam 

mengerjakan 

tugas 

1,4,9,11 5,7 6 

Jumlah 

  

4 7 11 

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Reliabilitas mengacu pada keterpercayaan, konsistensi dan kestabilan. Koefisien 

reliabilitas berada dalam rentang angka dari 0 sampai 1. Semakin tinggi koefiisien 

reliabilitas mendekati angka 1 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya 

semakin rendah mendekati angka 0 maka berarti semakin rendah reliabilitas 

(Azwar, 2008:83). Reliabilitas dianggap memuaskan bila koefisiennya mencapai 

minimal rxy= 1,00, dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows 

diketahui reliabilitas self efficacy (X1) dari 14 aitem yang valid, reliabilitas 

motivasi berprestasi (X2) dari 16 aitem valid dan flow akademik (Y) dari 11 aitem 

yang valid dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini: 
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Tabel 3.12 

Hasil Reliabilitas 

No. Skala Koefisien reliabilitas 

1. Self efficacy (X1) 0,810 

2. 

3. 

Motivasi berprestasi (X2) 

Flow akademik (Y) 

0,807 

0,804 

 

 Berdasarkan hasil reliabilitas di atas bahwa aitem flow akademik, self 

efficacy dan motivasi berprestasi memiliki reliabilitas yang baik dan bisa 

digunakan. 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data kuesioner yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan analisis data korelasi Product Moment untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara self efficacy dengan flow akademik pada mahasiswa 

dan hubungan antara motivasi berprestasi dengan flow akademik. Dengan rumus 

sebagai berikut: 

rxy =                  
N
Σ

XY
(Σ

X
)(Σ

Y
) 

             √{ 
N
Σ 

X² 
-(Σ

X
)²}{

N
Σ 

Y²
-(Σ

Y
)² 

Keterangan: 

 rxy : Koefisien validitas 

 
N 

: Banyaknya subjek 

 
X
 : Nilai pembanding 

 Y
 : nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya 

Untuk mengolah datanya peneliti menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) 17.0 for windows. 
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H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di fakultas psikologi UIN Suska Riau, adapaun 

jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.13 

 Jadwal penelitian 

No Jenis kegiatan Masa pelaksanaan 

1. pengajuan sinopsis Mei-16 

2. pengrahan sinopsis Mei-16 

3. persetujuan seminar proposal 22-Des-16 

4. seminar proposal penelitian 04-Jan-17 

5. perbaikan proposal penelitian Feb-17 

6. penyusunan instrumen penelitian Oktober-17 

7. Uji coba (Try Out) dan pengolahan data November 2017 

8. 

pelaksanaan penelitian dan pengolahan 

data            

 

 

 

 

  


