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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional yang menghubungkan antara variabel

kontrol diri (variabel X) dan variabel motivasi berprestasi (variabel X) terhadap perilaku

menyontek (Variabel Y)  pada mahasiswa UIN Suska Riau.

Tujuan penelitian korelasional menurut Suryabrata (2004) adalah untuk mendeteksi

sejauhmana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi.

Untuk lebih jelasnya penelitian ini digambarkan secara skematis model hubungan variabel

penelitian melalui bagan berikut:

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik

kesimpulannya (Sugiono, 2004). Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk

memperjelas dan membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak

diperlukan.

Variabel penelitian yang diteliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas 1 (X1) : Kontrol diri

b. Variabel Bebas 2 (X2) : Motivasi Berprestasi

c. Variabel Terikat (Y) : Perilaku Menyontek
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C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kontrol Diri

Kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri dalam artian

kemampuan seseorang untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku

impulsif. Kontrol diri mempunyai aspek antara lain yaitu kontrol perilaku (behavior

control), kontrol kognitif (cognitive control) dan mengontrol keputusan (decesional

control).

Kontrol perilaku meliputi kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya terhadap

keadaan yang tidak menyenangkan, seperti ancaman mendapatkan nilai buruk sendirian

ketika menolak untuk menyontek. Kontrol perilaku memiliki dua komponen yaitu

mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi stimulus. Mengatur pelaksanaan

seperti tetap percaya pada jawaban sendiri dan tidak akan menyontek teman, sedangkan

kemampuan memodifikasi stimulus seperti persiapan yang matang sebelum tes sehingga

tidak akan goyah ketika ada bujukan untuk menyontek dari teman.

Kontrol kognitif meliputi kontrol untuk mengurangi tekanan, misalnya akan dijauhi

teman karena tidak mau memberikan contekan. Kontrol kognitif memiliki dua komponen

yaitu memperoleh informasi dan melakukan penilaian. Melalui informasi yang dimiliki

oleh individu mengenai keadaan yang tidak menyenangkan maka individu dapat

mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Kontrol keputusan meliputi kontrol untuk mengambil suatu tindakan terhadap sesuatu

yang diyakininya atau disetujuinya, misalnya menerima dengan lapang jika teman-
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temannya menjauhi dirinya daripada harus memberikan contekan kepada teman-

temannya tersebut.

2. Motivasi Berprestasi

Motivasi berprestasi adalah suatu usaha yang mendorong seseorang untuk bersaing

dengan standar keunggulan, dimana standar diri sendiri atau prestasi orang lain dalam

memperoleh keberhasilan.

Aspek-aspek motivasi berprestasi antara lain lebih mempunyai kepercayaan dalam

menghadapi tugas yang berhubungan dengan prestasi, mempunyai sifat yang berorientasi

ke depan, memilih tugas yang kesukarannya sedang, tidak suka membuang-buang waktu,

lebih tangguh dalam mengerjakan tugas, dalam mencari pasangan lebih suka memilih

orang yang mempunyai kemampuan daripada orang yang simpatik.

3. Perilaku Menyontek

Perilaku menyontek adalah segala tindakan atau perbuatan dan kegiatan mencontoh,

meniru, mengutip tulisan pekerjaan orang lain yang dilakukan dalam keadaan sadar untuk

mendapatkan keberhasilan akademis secara tidak sah serta menghindari kegagalan.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).
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Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah mahasiswa UIN Suska Riau

Fakultas psikologi angkatan 2012-2013 dan angkatan 2013-2014 sebanyak 636 orang.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

Tahun Angkatan Kuliah Jumlah Mahasiswa

2012-2013 242

2013-2014 394

Total 636

Sumber: Bagian Akademik Fakultas Psikologi Uin Suska Riau

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dengan maksud untuk

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto, 2006). Menggeneralisasikan maksudnya

yaitu mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi (Arikunto,

2006).

Menurut Arikunto (2006) apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik sampel diambil

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya

besar maka diambil antara 10-15 % atau 20-25% atau lebih. Karena jumlah subjek didalam

penelitian ini besar dan keterbatasan waktu serta dana, maka peneliti mengambil 25% dari

populasi, yaitu sebanyak 159 orang.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No Angkatan Kelas Jumlah Subjek

1 2012-2013 B 35

E 30

2 2013-2014 D 35

H 36

I 23
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Total 159

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cluster sampling.

Teknik pengambilan sampel ini dapat digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan

diteliti atau sumber data luas. Pada penelitian ini, peneliti mengambil kelas-kelas tertentu yang

akan dijadikan sampel. Pengambilan kelas untuk menentukan subjek adalah dengan cara

dirandom. Setiap kelas mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel dalam

penelitian ini.

Sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas psikologi Uin

Suska Riau angkatan 2012-2013 yaitu kelas B dan kelas E, sedangkan untuk angkatan 2013-2014

adalah kelas D, H dan kelas I.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Arikunto (2006) adalah cara-cara yang dapat

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data didapatkan dari instrumen

penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala, yaitu skala kontrol diri,

skala motivasi berprestasi dan skala perilaku menyontek.

a. Skala Kontrol Diri
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Skala kontrol diri dalam penelitian ini disusun berdasarkan aspek kontrol diri menurut

Averill (dalam Ghufron, 2012) yang memiliki aspek-aspek antara lain kemampuan

mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol kognitif dan kemampuan mengontrol

keputusan.

Skala ini terdiri dari beberapa pernyataan yang disusun berdasarkan model skala likert

yang dimodifikasi dalam bentuk empat alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju

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

Adapun nilai yang bergerak untuk pernyataan favorable adalah dari sangat setuju

mendapat nilai 4 sampai sangat tidak setuju mendapat nilai 1. Sedangkan untuk

pernyataan unfavorable yaitu dari sangat tidak setuju mendapat nilai 4 sampai sangat

setuju mendapat nilai 1. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka akan semakin

tinggi tingkat kontrol diri dalam diri subjek. Sebaliknya, semakin rendah skor yang

diperoleh subjek, maka akan semakin rendah pula tingkat kontrol diri  dalam diri subjek

tersebut.

Tabel 3.3
Blue Print Skala Kontrol Diri

No Aspek Aitem Jumlah

Favo Unfavo

1 Kontrol Perilaku 1,2,5,6,23,26 9, 11,19, 24, 29 11

2 Kontrol Kognitif 3, 7, 10, 15, 21 13, 25, 27, 28 9

3 Kontrol Keputusan 4, 8, 14, 18, 22 12, 16, 17, 20, 30 10

Total Aitem 16 14 30

b. Skala Motivasi Berprestasi
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Skala motivasi berprestasi yang digunakan untuk mengukur motivasi berprestasi subjek

adalah skala yang disusun berdasarkan teori Heckhausen (dalam Abdi, 2011) dengan

aspek-aspek motivasi berprestasi antara lain lebih mempunyai kepercayaan dalam

menghadapi tugas yang berhubungan dengan prestasi, mempunyai sifat yang berorientasi

ke depan, memilih tugas yang kesukarannya sedang, tidak suka membuang-buang waktu,

lebih tangguh dalam mengerjakan tugas, dalam mencari pasangan lebih suka memilih

orang yang mempunyai kemampuan daripada orang yang simpatik.

Aspek-aspek skala motivasi berprestasi dalam penelitian ini dijabarkan dalam bentuk

aitem-aitem yang terdiri dari pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Skala

motivasi berprestasi disusun dalam bentuk pernyataan sebanyak 30 aitem, dimana

alternatif jawaban tersebut merupakan modifikasi skala likert yang terdiri dari empat

pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju

(STS).

Adapun nilai yang bergerak untuk pernyataan favorable adalah dari sangat setuju

mendapat nilai 4 sampai sangat tidak setuju mendapat nilai 1. Sedangkan untuk

pernyataan unfavorable yaitu dari sangat tidak setuju mendapat nilai 4 sampai sangat

setuju mendapat nilai 1. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka akan semakin

tinggi tingkat motivasi berprestasi dalam diri subjek. Sebaliknya, semakin rendah skor

yang diperoleh subjek, maka akan semakin rendah pula tingkat motivasi berprestasi

dalam diri subjek tersebut.

Tabel 3.4
Blue print Skala Motivasi Berprestasi

No Aspek Aitem Jumlah

Favo Unfavo
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1 Lebih mempunyai kepercyaan

menghadapi tugas yang

berhubungan dengan prestasi

10,23,26 9 4

2 Mempunyai sifat yang

berorientasi ke depan

1,8,20,30 2,14,19,22

,28

9

3 Memilih tugas yang kesukarannya

sedang

17 11,21 3

4 Tidak suka membuang-buang

waktu

15 3,27 3

5 Lebih tangguh dalam

mengerjakan tugas

4,13,29 5,7,18,24 7

6 Mencari pasangan yang memiliki

kemampuan daripada yang

simpatik

12,25 6,16 4

Total Aitem 16 17 30

c. Skala Perilaku Menyontek

Skala perilaku menyontek ini meliputi bentuk-bentuk perilaku menyontek yang

dikemukakan oleh Klausmeier (dalam Uni Setyani, 2007), yaitu menggunakan catatan

jawaban sewaktu tes, mencontoh jawaban siswa lain, memberikan jawaban yang telah

selesai kepada teman, dan mengelak dari aturan.

Tabel 3.5
Blue Print Skala Perilaku Menyontek

No Aspek Item Jumlah

Fav Unfav
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1 Menggunakan

Catatan jawaban sewaktu

ujian/tes

23,25,32

,36

,40

7, 15,

20,34,39

10

2 Mencontoh

jawaban siswa

lain

24,27,31,

33

,37

5, 12,

13,18,21

10

3 Memberikan

jawaban yang

telah selesai

pada teman

2, 6,

14,16,22

3, 10,

17,19,26

10

4 Mengelak dari

aturan-aturan

8, 11,

29,30,35

1, 4, 9, 28,

38

10

Total Aitem 20 20 40

G. Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur ini digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya perlu dilakukan uji

coba (try out) kepada mahasiswa yang memiliki kesamaan tempat dengan populasi (homogen).

Hal ini dilakukan untuk mengetahui daya beda aitem, validitas dan reliabilitas, guna

mendapatkan aitem-aitem yang layak sebagai alat ukur. Menentukan sampel uji coba, Azwar

(2010) menyatakan tidak ada ketentuan pasti untuk menentukan jumlah sampel yang harus

diambil sebagai alat ukur dapat diketahui.

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara individu

yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2010). Penentuan pemilihan

aitem dalam penelitian ini berdasarkan koefisien korelasi (rix) aitem total dengan batasan rix ≥

0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 maka dianggap memuaskan.

Aitem yang koefisien kurang dari 0,30 dinyatakan gugur (Azwar, 2010).
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Uji coba penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2014 – 26 Maret 2014. Subjek

uji coba adalah mahasiswa fakultas psikologi UIR dan memiliki karakteristik yang sama dengan

subjek penelitian yaitu angkatan 2012-2013/2013-2014 yaitu sebanyak 112 orang.

Hasil perhitungan uji coba untuk variabel kontrol diri (X) diperoleh korelasi aitem total

berkisar antara 0,169 - 0,734. Dari 30 aitem yang telah diuji coba, 28 aitem memiliki koefisien

korelasi aitem total diatas 0,30 atau dinyatakan valid, sedangkan 2 aitem sisanya dinyatakan

gugur.

Tabel berikut ini menunjukkan Blue-Print skala kontrol diri dengan aitem yang valid dan

aitem yang gugur setelah dilakukan uji coba.

Tabel 3.6
Skala Kontrol Diri (X) yang Valid dan Gugur

No Aspek Nomor Aitem Jumlah

Valid Gugur

F UF F UF

1 Kontrol

Perilaku

1, 2, 5, 6,

26

9, 11,19,

29

23 24 11

2 Kontrol

Kognitif

3, 7, 10,

15, 21

13, 25,

27, 28

- - 9

3 Kontrol

Keputusan

4, 8, 14,

18, 22

12, 16,

17, 20,

30

- - 10

Total Aitem 15 13 1 1 30

Tabel 3.7
Blue Print Skala Kontrol Diri (X) Penelitian

No Aspek Aitem Jumlah

Favo Unfavo

1 Kontrol Perilaku 1,2,5,6,26 9, 11,19,  29 9

2 Kontrol Kognitif 3, 7, 10, 15, 21 13, 25, 27, 28 9
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3 Kontrol Keputusan 4, 8, 14, 18, 22 12, 16, 17,

20, 30

10

Total Aitem 15 13 28

Hasil perhitungan untuk variabel motivasi berprestasi (X) diperoleh korelasi aitem total

berkisar antara -0,482 – 0,649. Dari 30 aitem yang telah diuji coba, 21 aitem memiliki koefisien

korelasi aitem total diatas 0,30 atau dinyatakan valid, sedangkan 9 aitem sisanya dinyatakan

gugur.

Tabel berikut ini menunjukkan Blue-Print skala motivasi berprestasi dengan aitem yang

valid dan aitem yang gugur setelah dilakukan uji coba.

Tabel 3.8
Skala Motivasi Berprestasi (X) yang Valid dan Gugur

No Aspek Nomor Aitem Jumlah

Valid Gugur

F UF F UF

1 Lebih mempunyai

kepercyaan menghadapi

tugas yang berhubungan

dengan prestasi

10,23,2

6

9 - - 4

2 Mempunyai sifat yang

berorientasi ke depan

1,8,20,

30

2,14,22 - 19, 28 9

3 Memilih tugas yang

kesukarannya sedang

- 21 17 11 3

4 Tidak suka membuang-

buang waktu

15 27 - 3 3

5 Lebih tangguh dalam

mengerjakan tugas

4,13,

29

5 - 7, 18,

24

7

6 Mencari pasangan yang

memiliki kemampuan

- 6, 16 12, 25 - 4
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daripada yang simpatik

Total Aitem 11 9 3 7 30

Tabel 3.9
Blue print Skala Motivasi Berprestasi (X) Penelitian

No Aspek Aitem Jumlah

Favo Unfavo

1 Lebih mempunyai kepercyaan

menghadapi tugas yang

berhubungan dengan prestasi

10,23,26 9 4

2 Mempunyai sifat yang berorientasi

ke depan

1,8,20,30 2,14,22 7

3 Memilih tugas yang kesukarannya

sedang

- 21 1

4 Tidak suka membuang-buang

waktu

15 3,27 3

5 Lebih tangguh dalam mengerjakan

tugas

4,13,29 5,24 5

6 Mencari pasangan yang memiliki

kemampuan daripada yang

simpatik

- 6,16 2

Total Aitem 12 9 21

Hasil perhitungan untuk variabel perilaku menyontek (Y) diperoleh korelasi aitem total

berkisar antara 0,062 – 0,715. Dari 40 aitem yang telah diuji coba, 31 aitem memiliki koefisien

korelasi aitem total diatas 0,30 atau dinyatakan valid, sedangkan 9 aitem sisanya dinyatakan

gugur.
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Tabel berikut ini menunjukkan Blue-Print skala perilaku menyontek dengan aitem yang

valid dan aitem yang gugur setelah dilakukan uji coba.

Tabel 3.10
Skala Perilaku Menyontek (Y) yang Valid dan Gugur

No Aspek Nomor Aitem Jumlah

Valid Gugur

F UF F UF

1 Menggunakan

catatan jawaban

sewaktu tes

23,25,32

,36

,40

7,

20,34

- 15,3

9

10

2 Mencontoh

jawaban siswa

lain

24,27,31,

33

,37

5, 12,

13,18,21

- - 10

3 Memberikan

jawaban yang

telah selesai

pada teman

2,16,22 3,19 6, 14 10,

17,

26

10

4 Mengelak dari

aturan-aturan

11,

29,30,35

1, 4,28, 38 8 9 10

Total Aitem 17 14 3 6 40

Tabel 3.11
Blue Print SkalaPerilaku Menyontek (Y) penelitian
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No Aspek Item Jumlah

Fav Unfav

1 Menggunakan

Catatan jawaban sewaktu

ujian/tes

23,25,

32, 36

,40

7,20,34 8

2 Mencontoh

jawaban siswa

lain

24,27,

31, 33

,37

5, 12,

13,18,

21

10

3 Memberikan

jawaban yang

telah selesai

pada teman

2,16,22 3,19 5

4 Mengelak dari

aturan-aturan

11,29,

30,35

1, 4, 28, 38 8

Total Aitem 17 14 31

2. Validitas

Validitas berkenaan dengan sejauh mana skala mampu menghasilkan data yang akurat

sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2012).Validitas berasal dari kata validity yang

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi

ukurnya.Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi

apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2009).

Penelitian ini menggunakan validitas isi, yaitu validitas yang menunjukkan sejauh mana

aitem-aitem dalam skala mencangkup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh

skala itu (Azwar, 2010).Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukur
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terhadap isi tes dengan analisis rasional atau professional judgement. Validitas isi tidak saja

menunjukkan bahwa tes tersebut komprehensif isinya, akan tetapi harus pula memuat hanya isi

yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 2010).

3. Reliabilitas

Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas

yang tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Ide

pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya

(Azwar, 2010). Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang

mengandung makna kecermatan pengukuran. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung

koefisien realibitas adalah sebagai berikut:

= 2 1 − ² + ²² N
Keterangan:

α        = koefisien reliabilitas alfaS = varians skor belahan 1S = varians skor belahan 2S ² = varians skor skala

Perhitungan reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan Statistical Product and

Service Solution (SPSS). Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas

yang angkanya berada pada rentang 0 - 1.00, semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati

angka 1.00 maka semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah

mendekati angka 0, berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2010).
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Dari perhitungan, diketahui reliabilitas ketiga variabel. Untuk variabel kontrol diri (X),

angka reliabilitas mencapai 0,920. Sementara untuk variabel motivasi berprestasi (X), angka

reliabilitas mencapai 0,791. Sedangkan untuk variabel perilaku menyontek (Y), angka reliabilitas

mencapai 0,910. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga alat ukur tersebut cukup

reliabel.

H. Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat dibaca dan

ditafsirkan. Sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini yaitu mencari hubungan antara

kontrol diri dan motivasi berprestasi sebagai variabel bebas, dengan perilaku menyontek sebagai

variabel terikat, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis Regresi

Ganda (Multiple Regresi) pada program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS)

for Windows Release 17.0.

Multiple Regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan

antara satu variabel dependent dengan beberapa variabel bebas (Hair, dkk, 2006). Analisis ini

dimaksudkan untuk mengetahui besar hubungan antara kontrol diri dan motivasi berprestasi

dengan perilaku menyontek, menguji taraf signifikansinya, mencari sumbangan efektif prediktor
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dan mencari persamaan garis regresi untuk peramalan besarnya nilai Y (perilaku menyontek)

berdasarkan nilai X (kontrol diri dan motivasi berprestasi).


