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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Nazir (2003: 84) Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu

secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah

serta aturan-aturan yang berlaku. Desain penelitian adalah semua proses yang

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional yang

menghubungkan antara variabel Penyesuaian diri dengan Prokrastinasi Akademik.

penelitian korelasi didefenisikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk

menemukan hubungan dan apabia ada, seberapa erat hubungan serta berarti

tidaknya hubungan itu (Arikunto,1993:239). Penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X) : Penyesuaian Diri

b. Variabel terikat (Y) : Prokrastinasi akademik

X Y



34

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional dari variabel yang diteliti adalah:

1. Penyesuaian diri adalah seberapa baik kemampuan santri dalam menghadapi

perubahan situasi serta kondisi yang terjadi di lingkungannya, diantaranya

melihat, menilai, dan mengukur kemampuan santri untuk beradaptasi dengan

tuntutan-tuntutan atau larangan-larangan yang diatur dalam buku tata tertib

santri sehingga santri merasa sesuai dengan lingkungannya dan mendapatkan

kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya, adapun indikatornya:

a. Memiliki persepsi yang akurat terhadap realitas : maksudnya adalah

bagaimana santri mengenali konsekuensi dan tingkah lakunya dan mampu

bertindak sesuai dengan konseuensi tersebut.

b. Kemampuan beradaptasi dengan tekanan dan stres : artinya santri tidak selalu

menghindari tekanan mereka justru belajar untuk mentoleransi tekanan yang

dialami dan dapat menunda kepuasan selama diperlukan demi tujuan yang

lebih penting.

c. Mempunyai gambaran diri positif : santri bisa melihat dirinya secara harmonis

bukan sebaliknya melihat adanya berbagai konflik yang berkaitan dengan

dirinya.

d. Kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan baik : salah satu ciri-

cirinya adalah memiliki emosi yang sehat. Santri yang memiliki kehidupan

emosi yang sehat mampu memberikan reaksi-reaksi emosi yang realistis dan

tetap di bawah kontrol sesuai dengan situasi yang dihadapi.
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e. Memiliki hubungan interpersonal yang baik : santri mampu menjalin

hubungan yang dekat dengan lingkungan sosialnya, mempunyai kemampuan

dan merasa nyaman dalam berinteraksi dalam lingkungan tersebut.

2. Prokrastinasi akademik adalah perilaku individu yang dengan sengaja menunda

atau mengulur waktu yang dilakukan pada jenis-jenis tugas formal yang

berhubungan dengan tugas-tugas akademik yang menimbulkan berbagai

dampak negatif bagi kinerja akademik santri, Adapun indikatornya adalah :

a. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas-tugas akademik:

santri yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus

segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya, akan tetapi dia menunda-nunda

untuk mulai mengerjakannya atau menunda-nunda untuk menyelesaikan

sampai tuntas jika dia sudah mulai mengerjakan sebelumnya.

b. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik : santri yang

melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih lama dari pada waktu

yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas.

c. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual dalam mengerjakan

tugas-tugas akademik : santri sering mengalami keterlambatan dalam

memenuhi diedline yang telah ditentukan, baik oleh orang lain maupun

rencana-rencana yang telah dia tentukan sendiri.

d. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan dari pada mengerjakan

tugas-tugas akademik : santri dengan sengaja tidak segera melakukan tugasnya,

akan tetapi menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan aktivitas lain

yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan.
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D. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:80). Populasi dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs darul Hikmah Pekanbaru.

Tabel 01
Populasi Untuk Penelitian

Kelas Perempuan Kelas Laki-laki Keterangan
VII A-1 34 VII B-1 36 Data akademik santri semester

ganjil ahun 2013-2014 MTs
kelas VII Darul Hikmah Islamic
boarding School Pekanbaru
yang masih aktif .

VII A-2 34 VII B-2 36
VII A-3 32 VII B-3 34
VII A-4 32 VII B-4 34
VII A-5 32 VII B-5 34

VII A-6 32 VII B-6 34
Jumlah 196 Jumlah 208

Total  Jumlah Populasi 404

: Data Akademik santrikelas VII semester Genap MTs Darul Hikmah Pekanbaru 2013-2014.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2005:91). Rumus slovin untuk menghitung ukuran

sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut (Prasetyo&

Jannah, 2011:137) :

N = n/N(d)2 + 1
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Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah seluruh anggota populasi

d = Error tolerance (toleransi terjadinya galat)

Berdasarkan dengan menggunakan taraf signifikan 0,1 maka jumlah

sampel penelitian seluruhnya adalah dibulatkan menjadi 80 Santri kelas VII MTs

Darul Hikmah Pekanbaru. Distribusi jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada

tabel 02 di bawah ini :

Tabel 02.
Sampel Penelitian

Nama kelas Populasi Jumlah Santri
VII A-1 34 7 Orang
VII A-2 34 7 Orang
VII A-3 32 6 Orang
VII A-4 32 6 Orang
VII A-5 32 6 Orang
VII A-6 32 6 Orang
VII B-1 36 7 Orang
VII B-2 36 7 Orang
VII B-3 34 7 Orang
VII B-4 34 7 Orang
VII B-5 34 7 Orang
VII B-6 34 7 Orang

Jumlah
Populasi 404

Jumlah
Sampel 80

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan probability

sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang

yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota

sampel (Sugiyono,2005:92). Tekniknya sendiri adalah simple random sampling
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yakni pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, cara demikian dilakukan bila

anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2005:93)

Menurut Prsetyo dan Jannah (2008 : 123) teknik acak sederhana adalah

teknik penarikan sampel yang paling mudah dilakukan. Pada penelitian ini

peneliti menulis nama-nama santri kelas VII MTs Darul Hikmah Pekanbaru dalam

secarik kertas, kemudian dimasukan kedalam suatu gelas untuk diambil satu

persatu secara acak, cara ini sudah termasuk acak sederhana.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Alat ukur

a. Skala  Penyesuaian Diri

Skala Penyesuaian diri (variabel X) mengacu pada teori penyesuaian diri

Runyon dan Haber (1984:10). Aitem skala akan dibuat sesuai dengan indikator

penyesuaian diri menurut Runyon dan Haber yaitu : Memiliki persepsi yang

akurat terhadap realitas, kemampuan beradaptasi dengan tekanan dan stres,

Mempunyai gambaran diri positif, kemampuan untuk mengekspresikan emosi

dengan baik, Memiliki hubungan interpersonal yang baik.

Skala penyesuaian diri santri kelas VII MTs pada pondok pesantren dibuat

sebanyak 40 pernyataan dengan perhitungan 20 pernyatan favorabel dan 20

Peryataan yang unfavorabel. Skala ini disusun dengan model skala likert yang

telah dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban dengan menghilangkan

jawaban netral. Penghilangan jawaban netral ini berguna untuk  menghindari
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central tendency effect. (Hadi, 1990: 20). Pada penelitian ini penilaian bergerak

dari 1 (satu) hingga 4 (empat). Pernyataan dibagi menjadi dua bagian yaitu

pernyataan favorable dan unfavorable seperti dalam tabel berikut:

Tabel 03.
Skor Aitem Skala Penyesuaian Diri (X)

Favorable Skor Unfavorable Skor
Sangat Sesuai (SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1
Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2
Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 3
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 4

Blue print skala  penyesuaian diri untuk uji coba (try out) dapat dilihat

tabel 04 berikut:

Tabel 04

Blue Print  Skala Penyesuaian diri Untuk uji coba

NO Indikator
Nomor Aitem Nomor Aitem

Favo Jumlah
Aitem

Unfavo Jumlah
Aitem

1.

2.

3.

4.

5.

Memiliki persepsi yang
akurat terhadap realitas.
Kemampuan beradaptasi
dengan tekanan dan stres.
Mempunyai gambaran
diri positif.
Kemampuan untuk
mengekspresikan emosi
dengan baik.
Memiliki hubungan
interpersonal yang baik.

1,3,5,7, 9,

11,13,15,17,
19

21,23,25,27,
29

31,33,35,37,
39

41,43,45,47,
49

5

5

5

5

5

2,4,6,8,10

12,14,16,18,20

22,24,26,28,30

32,34,36,38,40

42,44,46,48,50

5

5

5

5

5

Jumlah 25 25

Jumlah total 50
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b. Skala Prokrastinasi Akademik

Pada penelitian ini, juga akan diungkap variabel prokrastinasi akademik,

aitem skala akan dibuat sesuai dengan indikator perilaku penundaan untuk

memulai maupun menyelesaikan tugas-tugas akademik, keterlambatan dalam

mengerjakan tugas-tugas akademik, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja

aktual dalam mengerjakan tugas-tugas akademik, dan melakukan aktivitas lain

yang lebih menyenangkan dari pada mengerjakan tugas-tugas akademik.

Aitem skala prokrastinasi akademik dalam penelitian ini berjumlah 52

aitem. Aitem yang favorabel berjumlah 26 aitem dan yang unfavorabel 26 aitem.

Untuk mengungkap prokrastinasi akademik santri menggunakan model skala

Likert yang telah dimodifikasi menjadi empat alternatif  jawaban dengan

menghilangkan jawaban netral. Penghilangan jawaban netral ini berguna untuk

menghindari central tendency effect. (Hadi, 1990: 20). Untk penelitian ini

penilaian bergerak dari 1 (satu) hingga 4 (empat). Pernyataan dibagi menjadi dua

bagian yaitu pernyataan favorable dan unfavorable seperti dalam tabel berikut:

Tabel 05.
Skor Aitem Skala Prokrastinasi Akademik (X)

Favorable Skor Unfavorable Skor
Sangat Sesuai (SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1
Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2
Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 3
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 4

Blue print skala prokratinasi akademik utuk uji coba (try out) dapat dilihat

tabel 06 berikut :
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Tabel 06.
Blue Print  Skala Prokrastinasi Akademik Untuk uji coba

NO Indikator
Nomor Aitem Nomor Aitem
Favo Jumlah Unfavo Jumlah

1 Penundaan utuk memulai
dan menyelesaikan tugas
akademik

1, 3, 4, 6,
26, 39, 43,

7 2, 5, 7, 30,
33, 47

6

2 Keterlambatan dalam
mengerjakan tugas
akademik

8, 10, 12,
27, 28, 31

6 9, 11, 13,
29,
35, 36, 44

7

3 Kesenjangan waktu antara
rencana dan kinerja aktual
dalam mengerjakan tugas
akademik

14, 16, 18,
40, 45, 46,
49

7 15, 17, 32,
34, 37, 41

6

4 Melakukan aktivitas lain
yang lebih menyenangkan
dari pada mengerjakan
tugas akademik

19, 20, 21,
24, 25,  38,

6 22, 23, 42,
48, 50, 51,
52

7

Jumlah 26 26
Total 52

2. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur penelitian digunakan dalam penelitian yang sebenarnya,

peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba kepada sejumlah santri kelas VII MTs

Darul Hikmah pekanbaru dengan karakteristik terdaftar sebagai santri di MTS

pondok pesantren Darul Hikmah pekanbaru 2012-2013, tinggal di Asrama pondok

pesantren, santri  kelas VII, laki-laki dan perempuan dengan ketentuan santri

tersebut adalah juga bagian dari populasi tetapi mereka berada di luar sampel

penelitian yang sebenarnya, sehingga mereka memiliki karakteristik yang relatif

sama dengan sampel penelitian. Uji coba alat ukur bertujuan untuk mengetahui
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kelayakan alat ukur berupa skala yang telah disusun dengan menguji tingkat

validitas, indeks daya beda dan reliabilitas.

Tabel 07
Subjek Penelitian Untuk Uji Coba

Kelas Perempuan Kelas Laki-laki Keterangan
VII A-1 33 VII B-1 33 Data akademik santri semester

ganjil ahun 2012-2013 MTs
kelas VII Darul Hikmah Islamic
boarding School Pekanbaru
yang masih aktif .

VII A-2 36 VII B-2 39
VII A-3 38 VII B-3 31
VII A-4 38 VII B-4 35
VII A-5 34 VII B-5 23

Jumlah 179 Jumlah 161

Total  Jumlah Populasi 340

: Data Akademik santrikelas VII semester Ganjil MTs Darul Hikmah Pekanbaru 2012-2013

Pada saat menetapkan jumlah sampel uji coba, tidak ada ketentuan pasti

mengenai jumlahnya. Azwar (2010: 57) mengatakan secara statistik jumlah

sampel yang lebih dari 60 orang sudah cukup banyak. Berdasarkan konsep

tersebut, peneliti menggunakan jumlah subjek uji coba sebanyak 79 subjek. Aitem

yang diujicobakan berjumlah 102 aitem, dengan rincian 50 aitem penyesuaian diri

diri dan 52 aitem prokrastinasi akademik.

F. Validitas, Indeks Daya Beda dan Reliabilitas

1. Validitas

Validitas (Azwar, 2007: 173-174) berasal dari kata validity yang

mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur

(tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai

validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau
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memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya

tes tersebut. Suatu tes yang menghasilkan data tidak relevan dengan tujuan

diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

Jenis validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan

analisis rasional atau professional judgment (Azwar, 2009: 45). Peneitian ini,

professional jugement dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber

seminar.

2. Indeks Daya Beda

Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa fungsi

aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya beda baik

merupakan aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan perbedaan antar

subjek pada aspek yang diukur dengan skala bersangkutan (Azwar, 2010: 59).

Indeks daya beda merupakan indikator konsistensi antara fungsi aitem dengan

fungsi skala secara berkeseluruhan yang diistilahkan konsistensi aitem-total

(Azwar, 2010: 59).

Berdasarkan hasil perhitungan melalui komputerisasi dalam penelitian ini

pada skala penyesuaian diri diperoleh indeks daya beda bergerak dari -0,055

sampai 0,585. Berdasarkan hasil uji indeks daya beda diperoleh aitem skala

penyesuaian diri yang dinyatakan baik berjumlah 20 aitem dan aitem yang gugur

berjumlah 30 aitem dengan indeks daya beda bergerak dari 0,310 sampai 0,662.
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Menurut Azwar (2007: 148), umumnya skala psikologi yang digunakan

untuk menentukan indeks daya diskriminasi di atas 0,30 atau di atas 0,25 sudah

dianggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. Namun, apabila jumlah

aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan maka peneliti dapat

menurunkan batasan kriteria 0,30 menjadi 0,25. Dalam penelitian ini peneliti

menentukan daya diskriminasi di atas 0,30. Dengan demikian aitem koefisien <

0,30 dinyatakan tidak valid, sedangkan aitem yang dianggap valid adalah aitem

dengan koefisien korelasi ≥ 0,30. Oleh karena itu, pengukuran Indeks daya beda

dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi skor subjek pada aitem dengan

skor tes (konsistensi aitem total). Teknik yang digunakan adalah koefisien

korelasi aitem total dari Pearson dengan bantuan SPSS For Windows 16. Blue

print hasil uji indeks daya beda aitem skala penyesuaian diri adalah sebagai

berikut:

Tabel 08.
Blue Print Hasil Uji Indeks Daya Beda Aitem Skala Penyesuaian Diri (X)

No Indikator
Nomor Aitem

JumlahFavorable Unfavorable
Valid Gugur Valid Gugur

1. Memiliki persepsi yang
akurat terhadap realitas.

5 1,3,7,9 8,10 2,4,6 10

2. Kemampuan beradaptasi
dengan tekanan dan stres.

17 11,13,1
5,19

12,16,1
8

14,20 10

3. Mempunyai gambaran diri
positif

- 21,23,2
5,27,29

22,24,2
6,28,30

10

4. Kemampuan untuk
mengekspresikan emosi
dengan baik

- 31,33,3
5,37,39

32,34,3
6,38,40

10

5. Memiliki hubungan
interpersonal yang baik

- 41,43,4
5,47,49

42,44,4
6

48,50 10

Jumlah 2 23 18 7 50
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Berdasarkan Blue Print hasil uji indek daya beda diatas maka diproleh

Blue Print perubahan nomor aitem Skala Penyesuaian Diri (X) dari nomor aitem

untuk try out menjadi  nomor aitem untuk penelitian.

Tabel 09.
Blue Print Perubahan Nomor aitem Skala Penyesuaian Diri (X)

NO Indikator
Nomor Aitem

try out
Nomor Aitem

Penelitian
Favo Unfavo Favo Unfavo

1.

2.

3.
4.

5.

Memiliki persepsi yang akurat
terhadap realitas.
Kemampuan beradaptasi dengan
tekanan dan stres.
Mempunyai gambaran diri positif.
Kemampuan untuk
mengekspresikan emosi dengan
baik.
Memiliki hubungan interpersonal
yang baik.

5

17

-
-

-

8,10

12,16,18

22,24,26
,28,30

32,34,36
,38,40

42,44,46

1

4

-

-

-

2,3

5,6,7

8, 9, 10,
11,12

13,14,15,1
6,17

18,19,20

Jumlah 2 18 2 18
Jumlah total 20 20

Blue Print skala penyesuaian diri yang akan digunakan untuk penelitian.

Uraiannya dapat dilihat secara rinci dalam tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Blue Print Skala Penyesuaian Diri (X) Untuk Penelitian

No Indikator Nomor Aitem Try Out
JumlahFavo Unfavo

1 Memiliki persepsi yang akurat
terhadap realitas.

1 2,3 3

2 Kemampuan beradaptasi dengan
tekanan dan stres.

4 5,6,7 4

3 Mempunyai gambaran diri positif - 8,9,10,11,12 5
4 Kemampuan untuk

mengekspresikan emosi dengan
baik

- 13,14,15,16,17
5

5 Memiliki hubungan interpersonal
yang baik

- 18,19,20 3

Jumlah 2 18 20
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Pada skala prokrastinasi akademik, berdasarkan hasil uji indeks daya beda

aitem diperoleh perhitungan bergerak dari -0,007 sampai 0,741. Aitem skala

prokrastinasi akademik yang dinyatakan baik berjumlah 40 aitem dan aitem yang

gugur berjumlah 12 aitem dengan indeks daya beda bergerak dari 0,308 sampai

0,739. Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala prokrastinasi akadamik

dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11.
Blue Print Hasil Uji Indeks Daya Beda Aitem Skala Prokrastinasi Akademik

No Aspek Nomor Aitem Jumlah
Favorable Unfavorable

Valid Gugur Valid Gugur
1 Penundaan utuk

memulai dan
menyelesaikan tugas
akademik

1,3,4,6,26,
39,43

- 2,5,7,33,
47

30 13

2 Keterlambatan dalam
mengerjakan tugas
akademik

10,28,31 8,12,27 9,13,29,3
5,3644

11 13

3 Kesenjangan waktu
antara rencana dan
kinerja aktual dalam
mengerjakan tugas
akademik

16,40,45,4
9

14,18,4
6

15,17,32,
34,37,41

- 13

4 Melakukan aktivitas
lain yang lebih
menyenangkan dari
pada mengerjakan
tugas akademik

19,20,21,2
4,25,38

- 22,23,42 48,50,5
1,52

13

Jumlah 20 6 20 6 52

Berdasarkan Blue Print hasil uji indek daya beda diatas maka diproleh

Blue Print perubahan nomor aitem skala prokrastinasi akademik  dari nomor

aitem untuk try out menjadi  nomor aitem untuk penelitian.
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Tabel 12.
Blue Print Perubahan Nomor Aitem Skala Prokrastinasi Akademik (Y)

No Aspek Nomor Aitem
Untuk try out Untuk Penelitian

Favo Unfavo Favo Unfavo
1 Penundaan utuk

memulai dan
menyelesaikan tugas
akademik

1,3,4,6,26,
39,43

2,5,7,3
3,47

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

8,9,10,11
,12

2 Keterlambatan dalam
mengerjakan tugas
akademik

10,28,31 9,13,29
,35,36,

44
13,14,15, 16,17,18,

19,20,21
3 Kesenjangan waktu

antara rencana dan
kinerja aktual dalam
mengerjakan tugas
akademik

16,40,45,4
9

15,17,3
2,34,37

,41

22,23,24,2
5

26,27,28,
29,30,31

4 Melakukan aktivitas
lain yang lebih
menyenangkan dari
pada mengerjakan
tugas akademik

19,20,21,2
4,25,38

22,23,4
2

32,33,34,3
5,36,37

38,39,40

Jumlah Try out 40 Penelitian 40

Tabel 13.
Blue Print Skala Prokrastinasi Akademik (Y)Untuk Penelitian

No Indikator Nomor Aitem Jumlah
Favo Unfavo

1 Penundaan utuk memulai dan
menyelesaikan tugas
akademik

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

8,9,10,11,12
12

2 Keterlambatan dalam
mengerjakan tugas akademik 13,14,15, 16,17,18,19,20

,21

9

3 Kesenjangan waktu antara
rencana dan kinerja aktual
dalam mengerjakan tugas
akademik

22,23,24,2
5

26,27,28,29,30
,31

10

4 Melakukan aktivitas lain yang
lebih menyenangkan dari pada
mengerjakan tugas akademik

32,33,34,3
5,36,37

38,39,40
9

Jumlah 20 20 40
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3. Reliabilitas

Reliabilitas mempunyai pengertian keterpercayaan, keterandalan,

keajegan, konsistensi, kestabilan. Namun ide pokok yang terkandung dalam

konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya

(Azwar, 2009: 4).

Menurut Azwar (2007: 180) reliabilitas adalah tingkat kepercayaan,

keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan yang pada prinsipnya pengukuran

yang dapat menghasilkan data yang reliabel suatu pengukuran dan sejauhmana

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien

reliabilitas (rxx) yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00.

Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi

reliabilitasnya dan sebaliknya koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0

berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2010: 83).

Formula Alpha Cronbach dapat digunakan pada skala yang dapat dibelah

menjadi dua atau tiga bagian dimana setiap belahan berisi aitem-aitem dalam

jumlah yang sama banyak (Azwar, 2010: 87). Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan rumus Alpha Cronbach dan dibantu dengan program SPSS 16,00

for windows sebagai berikut: Koefisien reliabilitas untuk variabel penyesuaian diri

(X) dari 20 aitem yang valid dan koefisien reliabilitas variabel prokrastinasi

akademik (Y) dari 41 aitem yang valid, dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14.
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No Skala Koefisien Reliabilitas
1. Penyesuaian diri 0,859
2. Prokrastinasi akademik 0,932
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G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan penelitian ini adalah metode statistik.

Analisis data penelitian akan menggunakan sistem komputerisasi melalui program

SPSS 16.0 for windows. Dengan tujuan tercapainya perhitungan yang akurat, teliti

dalam waktu yang singkat. Hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson dalam program SPSS

16.0 for windows.

H. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Darul Hikmah Pekanbaru. Jadwal

penelitian dapat dilihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15.
Rincian dan Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan
1.  Pengajuan Sinopsis 3 Desember 212
2.  Acc Sinopsis 13 desember 2012
3. Penyusunan Proposal dan Pembuatan
Instrumen (alat ukur)

15 Desember – 24 April 2013

4.  Seminar Proposal 15 Mei 2013
5.  Perbaikan Seminar Proposal 15-30 Mei 2013
6.  Uji coba instrument (alat ukur) 18 Juni 2013
7.  Pengumpulan Data 6-7 September 2013
8.  Pengolahan/ Analisa Data 8-22 September 2013
9.  Penyusunan/ Konsultasi Laporan

Hasil Penelitian
23 Sepember - 10 Oktober 2013

10. Ujian Seminar Hasil 30 Oktober 2013
11. Ujian Munaqasah 18 Desember 2013


