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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memiliki fokus pada 

analisanya terhadap data - data berupa angka-angka yang diproses menggunakan 

metode statistika (Hendrianur, 2015). Jenis penelitian korelasional adalah metode 

penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel 

berhubungan dengan variabel-variabel lainnya berdasarkan koefisien korelasi 

(Narbuko & Achmadi, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu 

variabel bebas yaitu regulasi diri, serta satu variabel tergantung yaitu prokrastinasi 

akademik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

regulasi diri dengan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa Universitas 

X Surabaya. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Regulasi Diri 

Regulasi diri adalah seberapa besar kapasitas seseorang dalam 

mengendalikan diri sendiri, dimana perilaku dan pikirannya berada di bawah 

kendalinya sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain maupun lingkungan sekitarnya. 

Seseorang yang memiliki regulasi diri yang baik adalah seseorang yang mampu 
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menerima informasi yang relevan, mengevaluasi informasi yang ia terima, mampu 

melakukan perubahan berdasarkan informasi yang telah ia evaluasi, mampu 

mencari kemudian menetapkan pilihan-pilihan yang ada, mampu menyusun dan 

sebuah rencana, mampu menerapkan rencana yang telah dibuat, serta mampu 

melihat keefektifan atau tidaknya sebuah rencana. 

Skor total yang nantinya didapatkan dari hasil skala regulasi diri 

merupakan suatu petunjuk untuk menggambarkan tingkat regulasi diri yang 

rendah atau tinggi. Semakin tinggi skor total yang didapat maka semakin tinggi 

pula regulasi diri individu dalam menunjang kegiatan belajarnya di perguruan 

tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang didapat maka semakin rendah 

juga regulasi diri individu. 

3.2.2 Perilaku Prokrastinasi Akademik  

Perilaku prokrastinasi akademik adalah perilaku suka menunda-nunda 

dalam melakukan sesuatu. Skor total yang nantinya didapatkan dari hasil skala 

prokrastinasi akademik merupakan suatu petunjuk untuk menggambarkan tingkat 

perilaku prokrastinasi akademik yang rendah atau tinggi. Semakin tinggi skor 

total yang diperoleh maka semakin tinggi pula perilaku prokrastinasi akademik 

individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh maka semakin 

rendah pula perilaku prokrastinasi akademik individu. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua skala 

yang masing-masing mengukur satu variabel, yaitu skala untuk mengukur regulasi 

diri, dan skala untuk mengukur perilaku prokrastinasi akademik. Skala regulasi 

diri yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang disusun oleh Brown, 

Miller, and Lawendowksi (1999) dan skala perilaku prokrastinasi akademik yang 

disusun oleh Aitken (1982). 

3.3.1.1 Skala Regulasi Diri 

Skala yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala regulasi diri yang 

disusun oleh Brown, Miller, and Lawendowksi (1999). Skala regulasi diri terdiri 

dari 63 aitem dan merupakan skala pengukuran unidimensi, dikarenakan dalam 

alat ukur aslinya hanya menunjukkan hasil satu reliabilitas saja (tidak 

menunjukkan hasil reliabilitas dengan banyak dimensi). Dalam pengerjaannya, 

subjek diminta untuk mengisi skala likert dengan pilihan STS (Sangat Tidak 

Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Ragu-Ragu), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju) 

sesuai dengan derajat kesesuaian subjek terhadap pernyataan atau aitem tersebut. 
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Tabel 3.1 

Blueprint Skala Regulasi Diri 

Favourable Unfavourable Jumlah Aitem 

1,  22, 36, 57, 54, 8, 15, 29, 43, 50, 63 

9, 16, 23, 30, 61, 2, 37, 3, 10, 24,  

44, 51, 58, 17, 27, 31, 45, 4, 5, 12, 19,  

38, 52, 59, 11, 34, 26, 33, 40, 6, 13, 20,  

18, 25, 32, 39, 41, 55, 62, 21, 63  

46, 53, 60, 47, 48, 56   

7, 14, 28, 35, 42, 49   

   

Total  63 

 

Tabel 3.2 

Skoring Skala Regulasi Diri 

Pilihan Favourable Unfavourable 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

Tidak Setuju 

 

2 

 

4 

 

Ragu-ragu 

 

3 

 

3 

 

Setuju 

 

Sangat Setuju 

 

4 

 

5 

 

2 

 

1 

   

 

3.3.1.2 Skala Perilaku Prokrastinasi Akademik 

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala perilaku 

prokrastinasi akademik yang disusun oleh Aitken (1982), yaitu Aitken 

Procrastination Inventory (API). API adalah skala pengukuran unidimensi yang 

mengukur perilaku seseorang melakukan tindakan prokrastinasi dalam akademik 

(Oematan, 2013). Skala perilaku prokrastinasi akademik tersebut terdiri dari 19 

aitem. Dalam pengerjaannya, subjek diminta untuk mengisi skala dengan pilihan 
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STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Ragu-Ragu), S (Setuju), dan SS 

(Sangat Setuju) sesuai dengan derajat kesesuaian subjek terhadap pernyataan atau 

aitem tersebut. Berikut adalah tabel blueprint alat ukur perilaku prokrastinasi 

akademik. 

Tabel 3.3 

Blueprint Skala Prokrastinasi Akademik 

Favourable Unfavourable Jumlah Aitem 

1, 3, 5, 6, 8, 9, 2, 4, 7, 11, 12, 19 

10, 13, 19 14, 15, 16, 17,  

 18  

Total  19 

 

Tabel 3.4 

Skoring Skala Prokrastinasi Akademik 

Pilihan Favourable Unfavourable 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

Tidak Setuju 

 

 2  

 

4 

 

Ragu-ragu 

 

3 

 

3 

 

Setuju 

 

Sangat Setuju 

 

4 

 

5 

 

2 

 

1 

   

 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Menurut Azwar (1997), validitas adalah sejauh mana akurasi dan 

kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala dikatakan 

valid apabila hasil pengukuran menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan alat 

ukur tersebut dalam penelitian. Penelitian ini akan menggunakan uji validitas 
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konstruk dengan bantuan program SPSS. Validitas konstruk dapat dilihat dari nilai 

Corrected Item-Total Correlation. Kriteria pemilihan aitem menggunakan 

Corrected Item-Total Correlation biasanya menggunakan batas koefisien ≥ 0,3 

dengan ρ < 0,05 (Azwar, 2014). Aitem dengan koefisien korelasi (≥ 0,3) dapat 

dikatakan valid karena memenuhi kriteria sebagai bagian dari alat ukur tersebut. 

Nazir (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah ketepatan perhitungan suatu 

alat pengukur. Suatu skala akan dinyatakan reliabel jika alat ukur menunjukkan 

hasil yang konsisten ketika pengukuran tersebut diulang. Penelitian ini akan 

menggunakan uji reliabilitas Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS. 

Skala akan dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai sebesar ≥0,07 (Azwar, 

2014). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surijah & Tjundjing (2007) 

mengenai mahasiswa versus tugas: prokrastinasi akademik dan conscientiousness, 

menyatakan uji korelasi antara skala prokrastinasi peneliti dengan skala API. Pada 

skala API, hasil pengujian menunjukkan bahwa skala memiliki nilai keajegan 

sebesar 0.717. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan terdapat 2 butir yang 

gugur. Sedangkan uji reliabilitas yang dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach’s 

didapatkan nilai alpha 0.804 dalam hal tersebut dinyatakan reliabel. Penelitian 

sebelumnya juga dilakukan oleh Alfiana (2013) mengenai regulasi diri mahasiswa 

ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan, menyatakan hasil 

dari skala SRQ (Self Regulation Questionaire) yang peneliti gunakan, yaitu 

validitas bergerak dari 0.324-0.714, dengan reliabilitas sebesar 0.825. 
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Pada penelitian ini, hasil uji reliabiltas skala prokrastinasi akademik yang 

dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach’s menunjukkan nilai alpha 0.853, yang 

berarti bahwa hasil pengujian tersebut reliabel. Berdasarkan hasil uji validitas 

menunjukkan adanya 5 aitem yang gugur karena memiliki nilai kurang dari 0.3, 

yaitu aitem 5, aitem 9, aitem 10, aitem 13, dan aitem 19. Aitem pertama yang 

gugur pada uji validitas skala prokrastinasi akademik penelitian ini adalah aitem 

5. Validitas pada hasil skala prokrastinasi akademik penelitian ini bergerak dari 

0.347-0.619.  

Hasil uji reliabilitas skala regulasi diri pada penelitian ini menunjukkan 

nilai alpha 0.944, yang berarti bahwa hasil pengujian tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan adanya 30 aitem yang gugur karena 

memiliki nilai kurang dari 0.3, yaitu aitem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

19, 20, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 40, 43, 44, 45, 50, 55, 56, 59, dan 62. Aitem 

pertama yang gugur pada uji validitas skala regulasi diri penelitian ini adalah 

aitem 16. Validitas pada hasil skala regulasi diri penelitian ini bergerak dari 

0.307-0.706. 

Tabel 3.5 

Blueprint Skala Prokrastinasi Akademik Sebelum dan Setelah Gugur 

Aitem Sebelum Gugur Aitem Setelah Gugur 

1, 3, 5, 6, 8, 9, 1, 3, 6, 8, 

10, 13, 19, 2, 4, 7, 11, 12, 

2, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

14, 15, 16, 17, 18 

18  
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Tabel 3.6 

Blueprint Skala Regulasi Diri Sebelum dan Setelah Gugur 

Aitem Sebelum Gugur Aitem Setelah Gugur 

1,  22, 36, 57, 54, 1,  22, 36, 57, 54, 

9, 16, 23, 30, 61, 30, 61, 37, 21 

44, 51, 58, 17, 27, 51, 58, 17, 27, 

38, 52, 59, 11, 34, 38, 52, 11, 31, 63 

18, 25, 32, 39, 41, 18, 25, 32, 39, 41, 

46, 53, 60, 47, 48, 56 46, 53, 60, 47, 48, 

7, 14, 28, 35, 42, 49, 7, 28, 35, 42, 49, 

8, 15, 29, 43, 50,  

2, 37, 3, 10, 24,  

31, 45, 4, 5, 12, 19,  

26, 33, 40, 6, 13, 20,  

55, 62, 21, 63  

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan elemen-elemen atau anggota-anggota secara 

menyeluruh yang diamati di dalam penelitian (Nurhayati, 2008). Sampel 

merupakan sebagian elemen dari populasi dimana peneliti memilihnya agar dapat 

mewakili populasi tersebut (Nurhayati, 2008). Populasi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa Universitas X. Total populasi mahasiswa Universitas X Surabaya 

adalah 3764. Total sampel penelitian ini adalah 362, dimana diketahui dengan 

menggunakan rumus Slovin : 

 

 

 

 

N = 
𝑁

1+𝑁𝑒 2
 

= 
3764

1+3764.(0.05)2
 

= 361.6 dibulatkan 

menjadi 362. 
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Keterangan : 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik accidental 

sampling. Teknik accidental sampling merupakan teknik untuk menentukan 

sampel berdasarkan kebetulan (Sugiyono, 2014). Subjek yang ditemui secara 

kebetulan dengan peneliti dan mempunyai kriteria yang sesuai dengan penelitian 

maka dapat dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 170 subjek. Sebelumnya peneliti telah memperoleh data 

dari 181 subjek. Dalam upaya memperoleh data yang valid dan sesuai dengan 

kriteria penelitian, maka peneliti melakukan screening pada kuesioner dan 

didapatkan sejumlah 170 subjek penelitian. Peneliti menggunakan teknik 

accidental sampling dikarenakan keterbatasan waktu dan kesulitan dalam 

perijinan pengambilan data. 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk menentukan distribusi 

data. Uji normalitas dibuat dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnorv 

dengan bantuan program SPSS (Riduwan, 2012). Data dapat dikatakan normal 
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apabila ρ ≥  0.05. Hasil uji normalitas pada skala prokrastinasi akademik 

menunjukkan data berdistribusi tidak normal dengan nilai p= 0.040 (p < 0.05). 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Peneliti melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji korelasi 

Spearman Rank, dikarenakan data bersifat tidak normal. Hasil uji hipotesis 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara regulasi diri 

dengan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa di Universitas X 

Surabaya (r = -0.551 ; p = 0.00). 

 

 


