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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

kuantitatif.Kuantitatif berarti berwujud angka (Azwar,2007), mulai dengan

pengumpulan data, penafsiran data serta penampilan dari hasil penelitiannya. Hal

tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi status gejala yang ada,

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan yang di

dalamnya terdapat variabel yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk

numerikal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menemukan dan menguji

faktor-faktor yang  mempengaruhi intensi berperilaku dan perilaku menggunakan

jasa pembuatan skripsi serta mengetahui peranan intensi sebagai mediator. Data

dan hasilnya diolah kemudian disajikan dalam bentuk angka-angka dari sampel

penelitian pengaruh sikap, norma subjektif dan perceived behavioral control

terhadap intensi berperilaku dan perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel bebas (X1) = Sikap

(X2) = Norma Subjektif (Subjective Norms)

(X3) = Perceived Behavioral Control (PBC)

Mediator (M) = Intensi

Variabel terikat ( Y) = Perilaku Menggunakan Jasa Pembuatan Skripsi
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C. Definisi Operasional

Untuk dapat mengukur konsep-konsep dalam penelitian ini diperlukan

penetapan rincian indikator variabel yang digunakan dalam pengukuran.Definisi

operasional digunakan untuk memberikan batasan arti suatu variabel dengan

merincikan hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel

tersebut (Kerlinger,2000). Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya

perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan definisi untuk setiap varibel pada

penelitian ini, maka definisi operasional dari penelitianini dibatasi sebagai berikut:

1. Intensi adalah keinginan atau niat untuk menampilkan perilaku

menggunakan jasa pembuatan skripsi disertai dengan upaya untuk

melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada terbentuknya perilaku

tersebut.

2. Perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi adalah tindakan yang

dilakukan oleh mahasiswa berupa plagiarisme di mana terdapat tindakan

manipulasi, mahasiswa mengakui karya tulis orang lain atau karya tulis

pesanannya sebagai karya tulis buatannya sendiri.

3. Sikap menggunakan jasa pembuatan skripsi adalah potensi untuk

berperilaku yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan yang dimiliki

mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan melalui proses evaluasi yang

berupa penilaian baik-buruk, positif-negatif, setuju/pro atau tidak

setuju/kontra terhadap perilaku tersebut.

4. Norma subjektif adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman terhadap suatu

objek yang didapatkan dari orang-orang yang dianggapnya penting dan

berpengaruh dalam lingkungan sosialnya baik itu berupa dukungan
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ataupun penolakan terhadap pelaksanaan perilaku menggunakan jasa

pembuatan skripsi.

5. Perceived behavioral control adalah persepsi subjek dalam memaknai

tingkat kemudahan dan kesulitan suatu tingkah laku yang juga dipengaruhi

oleh kontrol yang dimilikinya untuk melaksanakan perilaku menggunakan

jasa pembuatan skripsi.

D. Subjek Penelitian

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam suatu penelitian adalah

dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan secara jelassubjek yang akan

dilibatkan. Subjek penelitian yang digunakan peneliti sejumlah 40 orang. Pada

penelitian ini, peneliti menetapkan subjek yang akan diikutsertakan adalah subjek

yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mahasiswa

2. Sedang mengerjakan Tugas Akhir atau Skripsi

3. Menggunakan jasa pembuatan skripsi (membayar orang lain untuk

membuatkan skripsinya dari awal sampai akhir)

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

nonprobability sampling jenis quota sampling atau sampling kuota.Sampling

kuota adalah teknik untuk menetukan sampel sesuai dengan ciri-ciri yang

ditentukan sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2010).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala psikologi.Karakteristik skala sebagai alat ukur  psikologi yaitu stimulusnya
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berupa pertanyaan atau pernyataan yangjawabannya tergantung pada interpretasi

subjek dan lebih bersifat proyektif, yaitu berupa proyeksi dari perasaan atau

kepribadiannya. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar

atau salah”.Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan

sungguh-sungguh (Azwar, 2010).

Penelitian ini menggunakan skala model likert yang mempunyai lima

alternatif jawaban, tidak ada nilai tengah (zero point). Item-item yang

menggambarkan kuat atau lemahnya niat atau kecenderungan subjek untuk

menggunakan jasa pembuatan skripsi. Item yang mengukur intensi ini terdiri dari

lima alternatif pilihan jawaban, mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak

setuju. Semakin besar skor, maka semakin besar intensi mahasiswa untuk

menggunakan jasa  pembuatan skripsi.

Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan 5 macam

skala, yaitu skala untuk mengukur sikap terhadap perilaku menggunakan jasa

pembuatan skripsi, skala untuk mengukur norma subjektif, skala untuk mengukur

perceived behavioral control (PBC),  skala untuk mengukur Intensi dan skala

untuk mengukur perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi. Skala model

likertdipilih sebagai instrument untuk mengumpulkan data kerena skala ini adalah

skala yang sering digunakan data normatif mengenai sikap atau belief.Kelima

bagian tersebut digabungkan menjadi sebuah kuesioner.Kuesioner digunakan

karena sifatnya yang efisien, sehingga peneliti bisa mengumpulkan banyak data

sekaligus dalam waktu yang singkat.

a. Skala Sikap yang peneliti gunakan pada penelitian ini menggunakan

modifikasi dariskala Sikap oleh Rahmah (2011), Dian Nafiatun Fajariyah



28

(2008) dan Stone dkk (2010). Skala pengukuran yang digunakan adalah

skala respon dalam bentuk skala Likert dengan pilihan sebagai berikut:

SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak

setuju).

Tabel 3.1
Blue Print Skala Sikap Sebelum Try Out

Dimensi sikap Jumlah Item Total
Favorable Unfavorable

Behavioral beliefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 20
Evaluation of

behavioral belief
15, 16, 17, 18 19, 20

b. Skala Norma Subjektif (Subjective Norm) yang peneliti gunakan pada

penelitian ini menggunakan modifikasi dari skala Sikap oleh Rahmah

(2011)dan Stone dkk (2010). skala pengukuran yang digunakan adalah

skala respon dalam bentuk skala Likert dengan pilihan sebagai berikut: SS

(sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuju).

Tabel 3.2
Blue Print Skala Norma Subjektif Sebelum Try Out

Dimensi Jumlah Item Total
Favorable Unfavorable

Motivation to comply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 20
Normative beliefs 14, 15, 16, 17, 18 19, 20

c. Skala Perceived Behavioral Control (PBC)yang peneliti gunakan pada

penelitian ini menggunakan modifikasi dari skala Sikap oleh Rahmah

(2010). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala respon dalam

bentuk skala Likert dengan pilihan sebagai berikut:SS (sangat setuju), S

(setuju), TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuju). Berikut

merupakan dimensi dan indikator dari SkalaPerceived Behavioral Control

(PBC).
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Tabel 3.3
Blue Print Skala PBC Sebelum Try Out

Dimensi
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Control Beliefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 20
Perceived Power/Power

of Control Belief
13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20

d. Skala Intensi yang peneliti gunakan pada penelitian ini menggunakan

modifikasi dari skala Intensi oleh Stonedkk (2010).Skala pengukuran yang

digunakan adalah skala respon dalam bentuk skala Likert dengan pilihan

sebagai berikut:SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) dan STS

(sangat tidak setuju).

Tabel 3.4
Blue Print Skala Intensi Sebelum Try Out

Dimensi
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Intensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14

e. Skala Prilaku Menggunakan Jasa Pembuatan Skripsi yang peneliti

gunakan pada penelitian ini menggunakan modifikasi dari skala

Kecurangan Akademik oleh Stone dkk (2010) skala pengukuran yang

digunakan adalah skala respon dengan pilihan sebagai berikut : Ya dan

Tidak.

Tabel 3.5
Blue Print Skala Perilaku Sebelum Try Out

Dimensi Jumlah Item Total
Perilaku menggunakan jasa

pembuatan skripsi
1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 12
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F. Validitas dan Reliabilitas

Penelitian selalu berhubungan dengan masalah pengukuran dan hasil yang

diperoleh diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari

masalah yang diteliti. Untuk mencapai keadaan tersebut maka dilakukan uji

validitas dan reliabilitas.

a. Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh

mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2010). Adapun teknik yang digunakan

penelitian ini adalah validitas isi dengan bantuan program Statistical

Package for Social science (SPSS) 17 for Windows.

Hasil analisis Skala sikap dari 20 item yang di try outterdapat 8

aitem yang gugur dan 12 item yang sahih (valid). Dengan nilai validitas

sikap adalah antara 0,308 sampai dengan 0,869.

Tabel 3.6
Blue Print Skala Sikap HasilTry Out

Dimensi sikap
Jumlah Item

TotalFavorable Unfavorable
Valid Gugur Valid Gugur

Behavioral
beliefs

1,2,3,4,5,7 6,8,9 11,12,13,14 10 14

6Evaluation of
behavioral

belief

- 15,16,17
18

19, 20 -

Jumlah 6                    7                   6                   1 20

Berdasarkan item yang valid dan membuang item yang gugur,

maka disusun blue print skala sikap yang baru sebagai berikut :
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Tabel 3.7
Blue Print Skala Sikap Penelitian

Dimensi sikap
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Behavioral beliefs 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 12
Evaluation of behavioral belief - 11, 12

Hasil analisis Skala norma subjektif dari 20 item yang di try

outterdapat 2 item yang gugur dan 18 item yang sahih (valid). Dengan

nilai validitas sikap adalah antara 0,460 sampai dengan 0,866.

Tabel 3.8
Blue Print Skala Norma Subjektif Hasil Try Out

Dimensi sikap
Jumlah Item

TotalFavorable Unfavorable
Valid Gugur Valid Gugur

Motivation to
comply

1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 11,12,13 -
13
7Normative beliefs 14,15,16,17 18 19, 20 -

Jumlah 13 2 5 20

Berdasarkan item yang valid dan membuang item yang gugur,

maka disusun blue print skala norma subjektif yang baru sebagai berikut :

Tabel 3.9
Blue Print Skala Norma Subjektif Penelitian

Dimensi
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Motivation to comply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12
18

Normative beliefs 13,14,15,16 17, 18

Hasil analisis Skala perceived behavioral control (PBC) dari 20

item yang di try outterdapat 1 item yang gugur dan 19 item yang sahih

(valid). Dengan nilai validitas sikap adalah antara 0,368 sampai dengan

0,844.
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Tabel 3.10
Blue Print Skala PBC Hasil Try Out

Dimensi Sikap
Jumlah Item

TotalFavorable Unfavorable
Valid Gugur Valid Gugur

Control Beliefs 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 8,
9

7 10, 11, 12 -
13

7
Perceived

Power/Power of
Control Belief

13, 14, 15, 16,
17, 18

- 19, 20 -

Jumlah 14                    1                  5                               20

Berdasarkan item yang valid dan membuang item yang gugur,

maka disusun blue print skala PBC yang baru sebagai berikut :

Tabel 3.11
Blue Print Skala PBC Penelitian

Dimensi Jumlah Item Total
Favorable Unfavorable

Control Beliefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11
19Perceived Power/Power of

Control Belief
12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19

Hasil analisis Skala intensi dari 14 item yang di try outterdapat 1

item yang gugur dan 13 item yang sahih (valid). Dengan nilai validitas

sikap adalah antara 0,459 sampai dengan 0,890.

Tabel 3.12
Blue Print Skala Intensi Hasil Try Out

Dimensi
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Intensi Valid Gugur Valid Gugur
141, 2 , 3, 4, 5, 7 6 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 -

Jumlah 6 1 7 14

Berdasarkan item yang valid dan membuang item yang gugur,

maka disusun blue print skala intensi yang baru sebagai berikut :
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Tabel 3.13
Blue Print Skala IntensiPenelitian

Dimensi
Jumlah Item

Total
Favorable Unfavorable

Intensi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13

Hasil analisis Skala perilaku dari 12 item yang di try out tidak

terdapat item yang gugur. Dengan nilai validitas perilaku adalah antara

0,309 sampai dengan 0,842.

Tabel 3.14
Blue Print Skala Perilaku Hasil Try Out

Dimensi
Jumlah Item

Total
Valid Gugur

Perilaku Menggunakan Jasa
Pembuatan Skripsi

1-12 - 12

b. Uji Reabilitas Alat Ukur

Reabilitas diterjemahkan dari kata realibility, pengukuran yang

memiliki reabilitas tinggi maksudnya pengukuran yang dapat

menghasilakan data yang reliabel.Ide pokok reliabilitas adalah sejauh

mana hasil penelitian dapat dipercaya (Azwar, 2010).Reabilitas skala diuji

dengan menggunakan teknik alpha cronbanch dengan menggunakan

program yang sama yaituSPSS ver 17.0 for windows.

Hasil uji reliabilitas untuk skalasikap yang telah di try out adalah

sebesar 0,893, norma subjektif sebesar 0,948, perceived behavioral

controlsebesar 0,943, intensi sebesar 0,946 dan skala perilakusebesar.

Artinya keseluruhan skala ini dapat diandalkan atau sahih.
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G. Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik

analisis jalur menggunakan regresi. Analisis jalur merupakan analisis yang

dikembangkan pertama kali oleh Wright pada tahun 1921. Tujuan analisis ini

adalah model yang diusulkan cocok tau tidak dengan data, dengan cara

membandingkan antara matriks korelasi teorotis dengan matriks korelasi empiris.


