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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan 

korelasional yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau 

beberapa variabel. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan antara 

dukungan sosial teman sebaya (X) dengan prokrastinasi dalam menghafal juz 

‘amma (Y) pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Variabel bebas (X)    : Dukungan sosial teman sebaya 

Variabel terikat (Y)  : Prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma 

C. Definisi Operasional 

1. Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan yang diterima 

mahasiswa berupa kenyamanan, perhatian, bantuan secara fisik dan psikologis 

baik verbal maupun nonverbal yang berasal dari teman sebaya. Menurut 

Sarafino (1997) ada lima aspek dukungan sosial teman sebaya yaitu :  

a. Dukungan Emosi 

b. Dukungan Penghargaan 

c. Dukungan Instrumen 
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d. Dukungan Informasi 

e. Dukungan jaringan Sosial 

2. Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma 

Prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma adalah kecenderungan 

untuk menunda-nunda yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang, 

baik memulai maupun menyelesaikan hafalan juz ‘amma.  

Ferrari dkk (1995) menekankan bahwa prokrastinasi memiliki empat 

ciri-ciri yang perlu diperhatikan apabila hendak mengukur prokrastinasi dalam 

menghafal juz ‘amma pada seseorang, yaitu:  

a. Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan hafalan juz ‘amma . 

b. Keterlambatan dalam menghafal juz ‘amma. 

c. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. 

d. Melakukan aktifitas yang lebih menyenangkan daripada menghafal juz 

‘amma. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

memiliki hafalan juz ‘amma dari semester VIII sampai XIV yaitu berjumlah 

579 mahasiswa (Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, 2018). 
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Adapun rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel  3.1 

Data Mahasiswa Aktif Semester Genap Tahun Akademik 2017-2018 

Angkatan            Jumlah Mahasiswa               Persentase (%) 

2014       155           26,77029% 

2013       277           47,84111% 

2012      84           14,50777% 

2011      63           10,88083% 

Total       579            100% 

Sumber data : Kasubag Akademik Fakultas Psikologi UIN Suska Riau (2018) 

2. Sampel Penelitian 

Sugiyono (2013) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya menurut 

Martono (2010) sampel juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari populasi 

yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi. Oleh karena itu, untuk menentukan ukuran sampel 

dari populasi ini, maka digunakan rumus Slovin (Sevilla dkk, 1993) sebagai 

berikut : 

n =  
 

       
 

Keterangan : 

n = Besaran Sampel 

N = Besaran Populasi 

e = Nilai kritis (batas ketelitian)  

Pada pengambilan data sampel ini, hasil yang diperoleh melalui 

perhitungan dengan nilai kritis (batas ketelitian) sebesar 5% adalah sebagai 

berikut : 
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n =  
 

       
 

n =  
   

            
 

n =  
   

             
 

n =  
   

        
 

n =  
   

      
 = 236,56793 dibulatkan menjadi 237 

Berdasarkan hasil tersebut, maka jumlah sampel penelitian ini adalah 

sebanyak 237 mahasiswa. Adapun rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel  3.2 

Data Sampel Penelitian 

Angkatan            Jumlah Mahasiswa 

2014       64 

2013       113 

2012       34 

2011       26 

Total                   237 Orang 

 

Setelah mendapatkan sampel setiap tingkat angkatannya, kemudian 

peneliti mengambil sampel pada setiap angkatan dengan menyesuaikan 

kebutuhan penelitian, sehingga penyebaran skala dilakukan secara merata 

antara laki-laki dan perempuan. Adapun sampel pada angkatan 2014 

berjumlah 64 mahasiswa. Akan tetapi hanya terdapat 25 mahasiswa laki-laki 

yang memenuhi kriteria subjek penelitian sehingga mahasiswa perempuan 

melengkapi sampel pada angkatan tersebut menjadi 39 mahasiswa. 

Selanjutnya pada angkatan 2013 terdapat 113 mahasiswa untuk sampel 
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penelitian yang terdiri dari 57 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 56 

mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya pada angkatan 2012 

terdiri dari 34 mahasiswa dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 

masing-masing 17 mahasiswa. Pada angkatan 2011 terdapat 26 mahasiswa 

dengan jenis kelamin laki-laki 13 mahasiswa dan perempuan 13 mahasiswa.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel merupakan teknik yang digunakan untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah tenik 

proportionate stratified random sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak 

homogeny dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2013). Adapun 

karakteristik subjek dalam penelitian ini yaitu : 

a. Mahasiswa aktif di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau dari semester VIII sampai XIV. 

b. Belum menuntaskan seluruh hafalan juz ‘amma. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Azwar (2010) metode atau teknik pengumpulan data adalah 

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala. Skala menurut Azwar 

(2010) adalah sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang 

ingin diketahui. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

dua skala yaitu, skala prokrastinasi dan skala dukungan sosial teman sebaya. 
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1. Skala Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan 

menggunakan skala. Skala prokrastinasi disusun berdasarkan teori Ferrari, dkk 

(1995) dengan model skala likert yang telah dimodifikasi sebelumnya dari 

penelitian Trifiriani (2017). Skala diberi empat alternatif jawaban dengan nilai 

berkisar dari 1 hingga 4, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Penentuan  Nilai Skala 

Favorable Skor Unfavorable Skor 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

4 

3 

2 

1 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

1 

2 

3 

4 

 

Berikut ini merupakan blue print skala prokrastinasi dapat dilihat pada 

tabel 3.3 berikut :  

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma 

 (Sebelum Try Out) 

 NO Ciri-Ciri 
Jumlah Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. 

 

 2. 

 

3. 

 

4. 

Penundaan untuk memulai dan 

menyelesaikan hafalan juz ‘amma. 

Keterlambatan dalam menghafal 

juz ‘amma. 

Kesenjangan waktu antara rencana 

dan kinerja aktual. 

Melakukan aktifitas yang lebih 

menyenangkan daripada 

menghafal juz ‘amma. 

1, 14, 15, 9, 22 

 

13, 4, 3, 30, 36 

 

11, 33, 28, 31, 

37 

18, 35, 8, 19, 

38 

12, 23, 25, 2, 

29 

26, 16, 24, 10, 

39 

21, 6, 27, 5, 

17 

20, 34, 7, 32, 

40 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 Jumlah 20 20 40 
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2. Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan 

menggunakan skala. Skala dukungan sosial disusun berdasarkan teori Sarafino 

(1997) dengan model skala likert yang telah dimodifikasi sebelumnya dari 

penelitian Hanapi (2017). Skala ini memiliki empat alternatif jawaban yakni 

dengan nilai 1 hingga 4, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Penentuan  Nilai Skala 

Favorable Skor Unfavorable Skor 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

4 

3 

2 

1 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

1 

2 

3 

4 

 

Berikut ini Blue Print skala dukungan sosial teman sebaya dapat 

dilihat pada tabel 3.5 berikut : 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya (Sebelum Try Out)  

No Aspek Indikator 
Jumlah Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Dukungan 

Emosi 

Kehangatan, kasih sayang, 

perhatian,empati 

6,11,13,16, 

41 

8,10,17,19, 

42 

10 

2 Dukungan 

Penghargaan 

Penghargaan, penilaian yang 

positif, memberi dorongan 

semangat, pujian 

1,5,9,14,43 4,7,12,15,44 10 

3 Dukungan 

Instrumental 

Memberi bantuan biaya, 

fasilitas, pelayanan 

3,22,26,45 18,20,21,24,

25, 46 

10 

4 Dukungan 

Informasi  

Informasi, nasehat, sugesti 2,29,33,34, 

47 

23,27,32,38, 

48 

10 

5 Dukungan 

Jaringan 

Sosial 

Persamaan minat, aktivitas 

sosial, menghabiskan waktu 

bersama dengan individu lain 

28,30,36, 

39,49 

31,35,37,40, 

50 

10 

Jumlah 24 26 50 
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F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Coba Alat Ukur 

Sebuah skala dapat digunakan apabila dikatakan valid dan reliabel 

berdasarkan statistik dengan melalui uji coba (try out) terlebih dahulu. Uji 

coba (try out) dilakukan pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak termasuk subjek penelitian 

dengan jumlah subjek sebanyak 60 mahasiswa. Pengujian alat ukur dilakukan 

untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Setelah 

melakukan uji coba maka selanjutnya akan diberi nilai untuk dilakukan 

scoring sehingga dapat diuji validitas dan realibilitasnya dengan bantuan 

program komputer dengan aplikasi Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) 23.0 for windows. 

2. Validitas 

Azwar (2009) menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity 

yang artinya sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrument 

pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurannya untuk mengetahui 

apakah skala psikologi mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan 

tujuan ukurnya, diperlukan suatu pengujian validitas. Pada penelitian ini, 

validitas yang digunakan peneliti adalah validitas isi. Validitas isi merupakan 

validitas yang estimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis 

rasional atau lewat professional judgement. Adapun pendapat professional 

dalam mengkaji validitas isi skala penelitian ini adalah pembimbing dalam 

penelitian dan narasumber. 
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3. Indeks Daya Beda Aitem 

Indek daya beda adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 

antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang tidak 

memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2010). Pada penelitian ini untuk melihat 

daya beda masing-masing aitem, peneliti menggunakan product moment 

correlation dari pearson dengan menggunakan program komputer Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) 23.0 for windows. 

Pada penelitian ini untuk menentukan apakah aitem dianggap valid 

atau gugur, digunakan kriteria Azwar (2010) yang mengatakan bahwa apabila 

aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-total sama dengan atau ≥ 0,30 

jumlah aitem yang dispesifikasikan dalam rencana untuk dijadikan skala, 

maka dapat dipilih aitem-aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi 

tertinggi. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi tersebut daya 

bedanya dianggap memuaskan. Namun apabila jumlah aitem ternyata masih 

tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk 

menurunkan sedikit batas kriteria yaitu menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem 

yang diinginkan dapat tercapai. 

Berdasarkan hasil perhitungan data uji coba yang diolah dengan 

menggunakan program komputer Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) 23.0 for windows pada skala prokrastinasi dalam menghafal juz 

‘amma yang memiliki 40 aitem, diperoleh 34 aitem yang valid dengan 

koefisien korelasi  daya butir aitem ≥ 0,30 berkisar dari 0,321 sampai 0,731, 

dan terdapat 6 aitem yang dinyatakan gugur. Adapun aitem yang tidak valid 
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adalah aitem 2,18, 26, 27, 30, dan 34. Berikut ini merupakan blue print skala 

prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma setelah dilakukan uji coba (try out) 

dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :  

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma 

(Setelah Try Out)  

NO Ciri-ciri 

 Jumlah Aitem  Jumlah 

Favorable Unfavorable  

Valid Gugur Valid Gugur  

1. 

 

 

 

 2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Penundaan untuk 

memulai dan 

menyelesaikan hafalan 

juz ‘amma. 

Keterlambatan dalam 

menghafal juz ‘amma. 

Kesenjangan waktu 

antara rencana dan 

kinerja aktual.  

Melakukan aktifitas 

yang lebih 

menyenangkan daripada 

menghafal juz ‘amma. 

1, 14, 15, 9, 

22 

 

 

13, 4, 3, 36 

 

11, 33, 28, 31, 

37 

 

35, 8, 19, 38 

- 

 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

18 

 

 

12, 23, 25, 29 

 

 

16, 24, 10, 39 

 

21, 6, 5, 17 

 

 

20, 7, 32, 40 

2 

 

 

 

26 

 

27 

 

 

34 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 Jumlah 18 2 16 4 40 

  

Berdasarkan skala dukungan sosial teman sebaya terdapat 50 item 

yang telah diuji dengan menggunakan program komputer Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS) 23.0 for windows, diperoleh hasil perhitungan 

pada skala dukungan sosial teman sebaya yaitu 41 aitem yang valid dengan 

koefisien korelasi daya butir aitem ≥ 0.30, berkisar dari 0.320 sampai 0.739, 

sedangkan 9 aitem dinyatakan gugur. Adapun aitem yang tidak valid adalah 1, 

3, 6, 22,35,37,42,45, dan 49.  
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Berikut ini merupakan blue print skala dukungan sosial teman sebaya 

setelah dilakukan uji coba (try out) dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:  

Tabel 3.8 

Blue Print Skala Dukungan Sosial teman sebaya (Setelah Try Out) 

NO Aspek 

 Jumlah Aitem  Jumlah 

Favorable Unfavorable  

Valid Gugur Valid Gugur  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

 

Dukungan Emosi 

 

Dukungan 

Penghargaan 

 

Dukungan Instrumen 

 

Dukungan Informasi 

 

Dukungan Jaringan 

Sosial 

11,13,16, 41 

 

5, 9, 14, 43 

 

 

26 

 

2, 29, 33, 34, 

47 

28, 30, 36, 

39 

6 

 

1 

 

 

3, 22,45 

 

- 

 

49 

8, 10,17, 19 

 

4, 7, 12, 15, 

44 

 

18, 20, 21, 

24, 25, 46 

23, 27, 32, 

38, 48 

31, 40, 50 

42 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

35,37 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 Jumlah 18 6 24 3 50 

 

Berdasarkan rincian jumlah aitem skala prokrastinasi dalam menghafal 

juz ‘amma dan skala dukungan sosial teman sebaya yang valid dan gugur, 

maka peneliti menyusun kembali blue print skala prokrastinasi dalam 

menghafal juz ‘amma dan skala dukungan sosial teman sebaya untuk 

digunakan dalam penelitian.  

Berikut adalah rincian mengenai jumlah aitem skala prokrastinasi 

dalam menghafal juz ‘amma dalam menghafal juz ‘amma dan skala dukungan 

sosial teman sebaya yang valid setelah dilakukan uji coba (try out): 
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Tabel 3.9 

Blue Print Skala Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma  

(Penelitian) 

NO Ciri-Ciri 
Jumlah Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Penundaan untuk memulai dan 

menyelesaikan hafalan juz ‘amma. 

Keterlambatan dalam menghafal juz 

‘amma. 

Kesenjangan waktu antara rencana dan 

kinerja aktual. 

Melakukan aktifitas yang lebih 

menyenangkan daripada menghafal juz 

‘amma. 

1, 14, 15, 9, 

22 

13,4, 3, 36 

 

11, 33, 28, 

31, 37 

 

35, 8, 19, 38 

12, 23, 25, 29 

 

16,24, 10, 39 

 

21, 6, 5, 17 

 

20, 7, 32, 40 

11 

 

8 

 

9 

 

8 

 Jumlah 18 16 34 

 

Tabel 3.10 

Blue Print Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya (Penelitian)  

No Aspek Indikator 
Jumlah Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Dukungan 

emosional 

Kehangatan, kasih sayang, 

perhatian,empati 

11,13,16, 

41 
8,10,17,19 8 

2. Dukungan 

Penghargaan 

Penghargaan, penilaian yang 

positif, memberi dorongan 

semangat, pujian 

5, 9, 14, 43 

 

4,7,12,15,44 9 

3. Dukungan 

Instrumental 

Memberi bantuan biaya, 

fasilitas, pelayanan 

26 18,20,21,24,

25, 46 

7 

4. Dukungan 

Informasi  

Informasi, nasehat, sugesti 2, 29, 33, 

34, 47 
23,27,32,38, 

48 

10 

5. Dukungan 

Jaringan 

Sosial 

Persamaan minat, aktivitas 

sosial, menghabiskan waktu 

bersama dengan individu lain 

28,30,36, 

39 

31, 40, 50 

 

7 

Jumlah 18 23 41 
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4. Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reliability, pengukuran yang mempunyai 

reliabilitas tinggi merupakan pengukuran yang dapat menghasilkan data yang 

reliabel. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak 

dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi diantara individu lebih 

ditentukan oleh faktor eror dari pada faktor perbedaan yang sesungguhnya 

(Azwar, 2010). 

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabillitas yang angkanya 

berada dalam rentang dari 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien 

yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya. 

Pada pengukuran psikologi, koefisien reliabilitas yang mencapai angka rxx= 

1,00 tidak pernah dapat dijumpai (Azwar, 2010). Penghitungan reliabilitas 

menggunakan program komputer Statistical Product And Service Solution 

(SPSS) 23.0 for windows. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba dengan 

menggunakan Statistical Product And Service Solution (SPSS) 23.0 for 

windows, diperoleh koefisien korelasi reliabilitas (α) dari setiap variabel 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Dukungan sosial teman sebaya 0.926 

Prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma 0.926 0.933 
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Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa 

koefisien korelasi (α) variabel dukungan sosial teman sebaya dan prokrastinasi 

dalam menghafal juz ‘amma dinyatakan reliabel sehingga alat ukur layak 

digunakan dalam penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Adapun analisis data yang akan digunakan untuk pengolahan data 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment dari pearson yaitu untuk mencari hubungan antara variabel bebas 

dukungan sosial teman sebaya (X) dengan prokrastinasi dalam menghafal juz 

‘amma (Y). Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23.0 for 

windows. 

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berikut rincian jadwal penelitian pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.12 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Jenis Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1. Seminar Proposal 27 Desember 2017 

2. Uji Coba (Try Out) 09 - 14 Mei 2018 

3. Penelitian 21 Mei - 8 Juni 2018 

4. 
Pengolahan Data Hasil 

Penelitian 18 Juni - 30 Juli 2018 

5. Ujian Seminar Hasil 20 Agustus 2018 

6. Ujian Munaqasah 24 Oktober 2018 

 


