
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan angka-angka dan

menganalisis dengan statistik (Sugiyono, 2013: 7). Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian korelasional karena bersifat menanyakan hubungan sebab akibat

antara dua variabel, yaitu antara Motivasi Berprestasi (X1) dan Konformitas (X2)

dengan Prokrastinasi Akademik (Y).

Bagan 3.1.
Hubungan masing-masing variabel

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang terlibat dalam penelitian ini mencakup antara lain sebagai

berikut:

1. Variabel Terikat : Prokrastinasi Akademik

2. Variabel Bebas : a. Motivasi Berprestasi

b. Konformitas

Motivasi Berprestasi

Prokrastinasi Akademik

Konformitas

34
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C. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman

tentang data yang akan dikumpulkan. Batasan operasional variabel-variabel

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Prokrastinasi akademik adalah suatu penundaan tugas yang menunjukkan

suatu perilaku yang tidak disiplin dalam penggunaan waktu dan dilakukan

secara sengaja dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam

pengerjaan tugas sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri

prokrastinasi yaitu: a. Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas, b.

Keterlambatan dalam mengerjakan tugas, c. Kesenjangan waktu antara

rencana dan kinerja aktual, d. Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan.

b. Motivasi berprestasi adalah suatu usaha yang mengerakkan individu untuk

terus berjuang meraih kemenangan, mencapai cita-cita atau keberhasilan

dalam melaksanakan tugas-tugas yang sukar dan mencapai hasil yang sebaik-

baiknya karena ingin terkenal atau mendapatkan prestasi dengan berpedoman

pada suatu standar keunggulan tertentu. Ciri-ciri motivasi berprestasi, yaitu: a.

Membutuhkan umpan balik secara nyata. b. Tidak suka membuang waktu. c.

Bertanggung jawab. d. Memperhitungkan resiko.

c. Konformitas adalah perubahan dalam perilaku atau belief maupun sikap

sebagai hasil atau akibat dari adanya pengaruh atau tekanan kelompok dan

sosial yang nyata atau hanya berdasarkan imajinasi, serta penyesuaian diri atau

kecenderungan untuk dipengaruhi oleh suatu kelompok terhadap kelompok

lain yang dapat diterima tanpa menentang kesepakatan-kesepakatan atau
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norma-norma yang telah ditetapkan oleh kelompok pertama. Konformitas

memiliki ciri-ciri yaitu: a. Kekompakkan Kelompok b. Kesepakatan

Kelompok c. Ketaatan Kelompok

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 61) populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mengambil mahasiswa Psikologi UIN

SUSKA RIAU dari semester IX-XIII dengan populasi mahasiswa adalah 509

mahasiswa yang diperoleh dari bidang akademik fakultas Psikologi UIN Suska

Riau pada tanggal 23 September 2017.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

Semester Jumlah Mahasiswa

IX-XIII 509

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 62) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Agar hasil penelitian dapat

digeneralisasikan kepada populasi, maka sampel diambil secara representative

artinya sampel haruslah mencerminkan dan bersifat mewakili populasi.

Mahasiswa yang terdaftar aktif kuliah berdasarkan data dari akademik Fakultas
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Psikologi UIN SUSKA Riau tahun 2017 sebanyak 509 orang dari semester IX

sampai semester XIII, jika merujuk kepada teori Slovin, maka peneliti

mengambil sampel sebesar 0,05% dari 509. Jadi sampel yang dibutuhkan pada

penelitian ini sebanyak

Rumus:

= 1 +
Sampel:

= 5091 + 509(0,05) = 223,9824
Maka dari rumus tersebut sampel yang diambil adalah 224 orang dari

populasi 509 orang.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling

atau pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013: 82).

Sampel bersifat homogen, karena memiliki ciri yang sama yaitu

sebagai mahasiswa dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

sampel yang diambil secara acak dari subjek yang termasuk ke dalam

karakteristik subjek yaitu mahasiswa yaitu mahasiswa yang mengalami
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keterlambatan kelulusan pada mahasiswa semester IX sampai semester XIII di

Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan skala psikologi. Skala merupakan instrumen kesepakatan yang

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran

akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013: 92). Skala yang digunakan

dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah skala mengenai motivasi

berprestasi, konformitas, dan prokrastinasi akademik. Skala ini mengacu pada

penskalaan yang dibuat oleh Rensis Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu:

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Item pernyataan terdiri dari item-item yang bersifat favorable yang mendukung

terhadap indikator variabel yang diungkap dan item-item yang bersifat

unfavorable yang menunjukkan tidak mendukung terhadap indikator variabel

yang diungkap (Sugiyono, 2013: 94).

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 motivasi

berprestasi, skala konformitas dan skala prokrastinasi akademik.
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a. Skala Motivasi Berprestasi

Skala disusun berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh

McClelland (dalam Rumiani, 2006: 40). Skala terdiri dari dua kelompok

pernyataan yaitu pernyataan favorable (mendukung) dan pernyataan

unfavorable (tidak mendukung). Skala ini mengacu pada penskalaan yang

dibuat oleh Rensis Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu: Sangat

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue

print dari skala motivasi berprestasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Try Out Motivasi Berprestasi

Ciri-Ciri Favo Unfavo Total

Membutuhkan umpan
balik secara nyata

3, 4, 8, 9, 12, 15,
24, 25, 34

33, 42, 43, 51, 52,
60, 61, 64, 65

18

Tidak suka membuang
waktu

5, 10, 13, 17, 26,
27, 36, 45

35, 44, 53, 54, 62,
63, 66, 67

16

Bertanggung jawab 1, 6, 14, 20, 29, 46
28, 37, 38, 47, 55,

68
12

Memperhitungkan
resiko

2, 7, 11, 18, 19, 21,
22, 23, 31, 32, 40

16, 30, 39, 41, 48,
49, 50, 56, 57, 58,

59
22

Jumlah 34 34 68

b. Skala Konformitas

Skala disusun berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh O’

Sears (1985: 85-95). Skala terdiri dari dua kelompok pernyataan yaitu

pernyataan favorable (mendukung) dan pernyataan unfavorable (tidak

mendukung). Skala ini mengacu pada penskalaan yang dibuat oleh Rensis
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Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S),

Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue

print dari skala motivasi berprestasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Try Out Konformitas

Ciri-Ciri Indikator Favo Unfavo Total

Kekompakkan
Kelompok

Penyesuaian diri
terhadap kelompok

3, 10,
14, 21

1, 8,
19, 20

8

Kesepakatan
Kelompok

Ingin mendapatkan
kepercayaan kelompok

11, 16 4, 22 4

Persamaan pendapat 5, 12, 24 7, 9, 23 6

Ketaatan
Kelompok

Tekanan karena
ganjaran, ancaman

atau hukuman
6, 18 13, 25 4

Harapan didalam
kelompok

15, 26 2, 17 4

Jumlah 13 13 26

c. Skala Prokrastinasi Akademik

Skala disusun berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh

Menurut Ferrari, dkk (1995: 72-73). Skala terdiri dari dua kelompok

pernyataan yaitu pernyataan favorable (mendukung) dan pernyataan

unfavorable (tidak mendukung). Skala ini mengacu pada penskalaan yang

dibuat oleh Rensis Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu: Sangat

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue

print dari skala prokrastinasi akademik sebagai berikut:
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Tabel 3.4
Skala Try Out Prokrastinasi Akademik

Ciri-Ciri Favo Unfavo Total

Penundaan untuk memulai dan
menyelesaikan tugas.

5, 9, 13, 17,
21, 25, 29

11, 15, 19,
23, 27, 31, 42

14

Keterlambatan dalam
mengerjakan tugas.

1, 4, 8, 22 26, 28, 30, 43 8

Kesenjangan waktu antara
rencana dan kinerja actual

2, 6, 10, 14,
16, 18

3, 7, 12, 20,
24, 32

12

Melakukan aktivitas yang lebih
menyenangkan.

33, 36, 39,
41, 34

35, 37, 38,
40, 44

10

Jumlah 22 22 44

F. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur digunakan unuk penelitian yang sebenarnya, maka alat

ukur tersebut diujicobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

tingkat vailiditas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem yang layak

digunakan sebagai alat ukur. Alat ukur yang diujicobakan tersebut sebanyak 80

mahasiswa sebagai sampel Try Out.

1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauhmana

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam fungsi ukurnya.

Suatu tes atau instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu

tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan memiliki validitas tinggi apabila

tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang

tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakan tes tersebut. Tes yang
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menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan

sebagai tes yang memiliki validitas rendah (Azwar, 2009: 103). Validitas

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013: 267).

Penelitian ini menggunakan validitas isi. Validitas isi adalah validitas

yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis

rasional. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validitas ini adalah “sejauh

mana item-item dalam alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang

hendak diukur oleh alat ukur yang bersangkutan” atau berhubungan dengan

representasi dari keseluruhan kawasan isi objek.

Validitas isi tidak dilakukan melalui analisis statistic melainkan melalui

analisis rasional yang dilakukan oleh pembimbing dan narasumber penelitian

dengan melihat sejauhmana aitem alat ukur dapat mewakili serta

mencerminkan perilaku yang hendak diukur.

2. Uji Daya Diskriminasi

Menurut Azwar (2009: 100) pengujian daya beda diskriminasi

dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor

aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan

menghasilkan koefisien korelasi aitem-total (rix).

Dalam penelitian ini, untuk uji daya beda diskriminasi menggunakan

bantuan komputerisasi dengan bantuan program Statistical Product and Service



43

Solution (SPSS) 20.00 for Windows, dengan cara menghubungkan atau

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya.

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh

Azwar (2009: 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. Apabila jumlah

aitem yang lolos dengan koefisien validitas 0,30 tidak mencukupi jumlah yang

diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan menjadi 0,25.

Setelah dilakukan uji coba dari 68 aitem motivasi berprestasi, terdapat

26 aitem yang gugur yaitu aitem nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 45, 46 yang tidak memenuhi koefisien

≥ 0,25. Peneliti menggunakan 42 aitem untuk skala penelitian motivasi

berprestasi. Hasil uji coba skala motivasi berprestasi pada mahasiswa Psikologi

UIN Suska Riau berkisar dari 0,299-0,748. Berikut ini tabel blueprint skala

motivasi berprestasi pada mahasiswa Psikologi UIN Suska Riau.
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Tabel 3.5
Sebaran Aitem Try Out Motivasi Berprestasi
Yang Valid dan Gugur

Ciri-Ciri

Nomor Aitem

TotalF UF

Valid Gugur Valid Gugur

Membutuhkan
umpan balik
secara nyata

12, 24, 25
3, 4, 8, 9,

15, 34
42, 43, 51, 52,
60, 61, 64, 65

33 18

Tidak suka
membuang waktu

5, 13, 27
10, 17, 26,

36, 45
35, 44, 53, 54,
62, 63, 66, 67

0 16

Bertanggung
jawab

6, 20, 29 1, 14, 46
28, 37, 47, 55,

68
38 12

Memperhitungkan
resiko

22, 23
2, 7, 11, 18,
19, 21, 31,

32, 40

30, 39, 41, 48,
49, 50, 56, 57,

58, 59
16 22

Jumlah 11 23 31 3 68

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada

uji coba, maka blue print skala motivasi berprestasi yang baru untuk penelitian

yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Blue Print Skala Motivasi Berprestasi
(Untuk Penelitian)

Ciri-Ciri Favo Unfavo Total

Membutuhkan umpan balik
secara nyata

12, 31, 34
3, 7, 15, 19, 27,

30, 36, 38
11

Tidak suka membuang
waktu

4, 17, 37
9, 13, 21, 25, 33,

35, 39, 42
11

Bertanggung jawab 8, 20, 41 1, 5, 11, 23, 40 8

Memperhitungkan resiko 24, 28
2, 6, 10, 14, 16,

18, 22, 26, 32, 29
12

Jumlah 11 31 42
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Selanjutnya skala konformitas memiliki aitem sebanyak 26 aitem.

Setalah dilakukan try out, terdapat 15 aitem yang gugur yaitu aitem 1, 2, 4, 7,

8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25 yang tidak memenuhi koefisien ≥ 0,30.

Peneliti menggunakan 11 aitem untuk skala penelitian konformitas. Hasil uji

coba skala konformitas pada mahasiswa Psikologi UIN Suska Riau berkisar

dari 0,537-0,811. Berikut ini tabel blueprint skala konformitas pada mahasiswa

Psikologi UIN Suska Riau.

Tabel 3.7
Sebaran Aitem Try Out Konformitas
Yang Valid dan Gugur

Ciri-Ciri Indikator

Nomor Aitem

TotalF UF

Valid Gugur Valid Gugur

Kekompakkan
Kelompok

Penyesuaian diri
terhadap kelompok

3, 10 14, 21 0 1, 8,
19, 20

8

Kesepakatan
Kelompok

Ingin mendapatkan
kepercayaan
kelompok

16 11 22 4 4

Persamaan
pendapat

5, 12,
24

0 0 7, 9,
23

6

Ketaatan
Kelompok

Tekanan karena
ganjaran, ancaman

atau hukuman
6, 18 0 0 13, 25 4

Harapan didalam
kelompok

15,
26

0 0 2, 17 4

Jumlah 10 3 1 12 26

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada

uji coba, maka blue print skala konformitas yang baru untuk penelitian yang

dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:
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Tabel 3.8
Blue Print Skala Konformitas
(Untuk Penelitian)
No Ciri-Ciri Indikator Favo Unfavo Total

1
Kekompakkan

Kelompok
Penyesuaian diri terhadap

kelompok
1, 4 0 2

2
Kesepakatan
Kelompok

Ingin mendapatkan
kepercayaan kelompok

8 6 2

Persamaan pendapat 2, 5, 10 0 3

3
Ketaatan

Kelompok

Tekanan karena ganjaran,
ancaman atau hukuman

3, 9 0 2

Harapan didalam kelompok 7, 11 0 2

Jumlah 10 1 11

Selanjutnya skala prokrastinasi akademik memiliki aitem sebanyak 44

aitem. Setalah dilakukan try out, terdapat 15 aitem yang gugur yaitu aitem 1, 5,

6, 7, 8, 15, 16, 19, 24, 25, 30, 38, 40, 42, 43 yang tidak memenuhi koefisien ≥

0,25. Peneliti menggunakan 29 aitem untuk skala penelitian prokrastinasi

akademik. Hasil uji coba skala prokrastinasi akademik pada mahasiswa

Psikologi UIN Suska Riau berkisar dari 0,253-0,624. Berikut ini tabel blueprint

skala prokrastinasi akademik pada mahasiswa Psikologi UIN Suska Riau.
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Tabel 3.9
Sebaran Aitem Try Out Prokrastinasi Akademik
Yang Valid dan Gugur

Ciri-Ciri

Nomor Aitem

TotalF UF

Valid Gugur Valid Gugur

Penundaan untuk memulai
dan menyelesaikan tugas.

9, 13, 17,
21, 29

5, 25
11, 23,
27, 31

15,
19, 42

14

Keterlambatan dalam
mengerjakan tugas.

4, 22 1, 8 26, 28, 30, 43 8

Kesenjangan waktu antara
rencana dan kinerja aktual

2, 10, 14,
18

6, 16
3, 12,
20, 32

7, 24 12

Melakukan aktivitas yang
lebih menyenangkan.

33, 34,
36, 39, 41

0
35, 37,

44
38, 40 10

Jumlah 16 6 13 9 44

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada

uji coba, maka blue print skala prokrastinasi akademik yang baru untuk

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Blue Print Skala Prokrastinasi Akademik
(Untuk Penelitian)

Ciri-Ciri Favo Unfavo Total

Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan
tugas.

2, 8, 14,
27, 29

5, 24,
17, 31

9

Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. 3, 7 11, 19 4

Kesenjangan waktu antara rencana dan
kinerja actual

4, 6, 12,
25

1, 15,
9, 22

8

Melakukan aktivitas yang lebih
menyenangkan.

10, 16, 18,
23, 41

13, 26,
28

8

Jumlah 16 13 29
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3. Reliabilitas

Menurut Idrus (2009: 130) reliabilitas adalah tingkat keajegan alat ukur

saat digunakan kapan dan oleh siapa saja sehingga akan cenderung

menghasilkan data yang sama atau hampir sama dengan sebelumnya.

Realibilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur dan

mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2009: 83).

Untuk mengolah peneliti akan menggunakan bantuan komputerisasi

dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 20.00

for Windows. Skala yang diestimasi reliabilitasnya dibelah menjadi dua,

sehingga setiap belahan berisi aitem-aitem dalam jumlah yang sama banyak,

maka peneliti menggunakan uji statistic koefisien reliabilitas Alpha Cronbach.

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada

dalam rentang 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabiitas mendekati

1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien yang semakin

rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2009:

83).

Keselururuhan aitem motivasi berprestasi, konformitas dan

prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi UIN SUSKA Riau yang

valid kemudian diuji reliabilitasnya dan diperoleh koefisien reliabelitas sebesar

0,949 untuk motivasi berprestasi, 0,923 untuk konformitas dan 0,854 untuk

prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi UIN SUSKA Riau.

Selanjutnya 42 aitem pada motivasi berprestasi, 11 aitem pada konformitas dan
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29 aitem pada prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi UIN SUSKA

Riau yang digunakan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis guna menentukan

kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui hubungan motivasi berprestasi, konformitas dan prokrastinasi

akademik. Analisis data penelitian ini dilakukan melalui uji secara kuantitatif

dengan menggunakan metode statistik. Hal ini dilakukan untuk menyajikan data

ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan (Sugiyono,

2013: 243).

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi

Regresi Berganda yang digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara

variable independen terhadap variable dependen.Yaitu, ada tidaknya hubungan

antara hubungan antara motivasi berprestasi dengan prokrastinasi akademik pada

mahasiswa psikologi dan ada tidaknya hubungan antara konformitas dengan

prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi dan kemudian data dianalisis

secara kuantitatif dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0 for

windows.


