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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan korelasional. Metode 

korelasional merupakan metode penelitian yang mencari derajat hubungan dua 

variabel atau lebih (Graziano & Raulin, 2010). Penelitian korelasional ini 

menggunakan variabel independen, yaitu kecenderungan kepribadian 

extraversion, dan variabel dependen, yaitu prokrastinasi akademik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecenderungan tipe kepribadian 

extraversion dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang sedang 

mengerjakan tugas akhir di Universitas X.  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Kecenderungan tipe kepribadian extraversion 

merupakan variable independen dalam penelitian ini, sedangkan prokrastinasi 

akademik merupakan variabel dependen.  

Definisi operasional masing-masing variabel adalah: 

1. Kecenderungan kepribadian extraversion 

Kepribadian yang cenderung mengarah pada extraversion dengan ciri-ciri 

ramah dan suka bergaul serta menyukai pekerjaan secara langsung yang 

melibatkan banyak orang. Individu dengan kepribadian yang cenderung mengarah 

pada extraversion merupakan pribadi yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan 

sekelilingnya.  
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Dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa kecenderungan kepribadian 

extraversion adalah kecenderungan individu untuk senang bersosialisi dengan 

orang lain. Tinggi rendahnya kecenderungan kepribadian extraversion individu 

dilihat dari skor total yang ditunjukkan melalui alat ukur. Oleh sebab itu semakin 

tinggi skor total skala kecenderungan kepribadian extraversion menunjukkan 

bahwa kepribadian individu semakin extraversion. Sebaliknya semakin rendah 

skor total skala yang didapatkan, menunjukkan bahwa kepribadian individu 

menjauh dari extraversion.  

2. Prokrastinasi akademik  

Prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai salah satu penundaan yang 

pengerjaan suatu tugas yang berkaitan atau erat hubunganya dengan dunia 

akademis seperti tugas kampus. Prokastinasi akademik diukur melalui tiga aspek, 

yaitu:  

- Kecenderungan menunda sesuatu, yaitu individu cenderung menunda 

melakukan pekerjaan yang menjadi prioritas.  

- Sulit mengerjakan hal yang tidak disukai dan menghindarinya, yaitu 

individu cenderung tidak menyukai hal yang membuat ia merasa tidak 

nyaman dan menghindarinya.  

- Menyalahkan orang lain atas keadaan yang buruk, yaitu individu cenderung 

menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang ia alami.  

Dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan 

prokrastinasi akademik adalah orang yang memiliki kecenderungan menunda 

mengerjakan tugas yang erat kaitannya dengan dunia akademis, sulit mengerjakan 
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tugas yang tidak disukai dan cenderung menghindarinya serta cenderung 

menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialaminya. Tinggi rendahnya 

seseorang dapat dikatakan prokrastinasi akademik dilihat dari skor total yang 

ditunjukkan melalui alat ukur. Oleh sebab itu semakin tinggi skor total skala 

prokrastinasi akademik menunjukkan bahwa individu tersebut tingkat 

prokrastinasinya semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah skor total skala yang 

didapatkan, menunjukkan bahwa individu tersebut tingkat prokrastinasinya 

semakin rendah.  

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. 

Peneliti menyebarkan skala untuk mengukur trait kepribadian extravert dan 

prokrastinasi akademik. Skala untuk mengukur kecenderungan kepribadian 

extraversion peneliti menggunakan skala yang dikembangkan oleh Eysenck 

(EPQRS-H dalam Francis, Lewis, & Ziebertz, 2006).  

Sedangkan, skala untuk mengukur prokrastinasi akademik diadaptasi dari 

Tuckman (1991) yang telah di modifikasi dari 35 item menjadi 16, yang 

kemudian dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan konteks prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa di Universitas X.  

3.3.1.1 Skala Kecenderungan Kepribadian Extraversion  

Skala untuk mengukur kecenderungan kepribadian extraversion 

menggunakan alat ukut dari Eysenck (EPQRS-H dalam Francis, Lewis, & 

Ziebertz, 2006) yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat kecenderungan 
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kepribadian extraversion pada subjek. Item-item yang digunakan dalam skali 

kepribadian extraversion berjumlah 12 pernyataan yang terdiri dari 10 aitem 

favorable dan 2 aitem unfavorable. 10 aitem menunjukkan aitem extraversion, 

sedankangkan 2 lainnya menunjukkan aitem introversion. Skala ini disusun 

dengan skala Likert.  

Subjek diminta untuk mengisi skala dengan cara memilih rentang 1 sampai 

5 pada setiap aitem (pernyataan). Petunjuk pengisian adalah sebagai berikut: 

1 : Sangat tidak setuju 

2 : Tidak setuju 

3 : Netral  

4 : Setuju  

5 : Sangat setuju 

 Tabel 3.1  

 Blue Print Skala Kecenderungan Kepribadian Extraversion 

Skala Aspek Jumlah 

 
Kecenderungan  
Kepribadian Extraversion 

 
Favorable 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12 
Unfavorable 7,10 

 
10 
2 
 

 

3.3.1.2 Skala Prokrastinasi Akademik  

Skala prokrastinasi akademik yang peneliti gunakan diadaptasi dari 

Tuckman Procrastination Scale (TPS) yang disusun dan dikembangkan oleh 

Tuckman (1990) dan terdiri dari 35 butir. Skala ini kemudian diuji coba lagi dan 
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mendapatkan 16 aitem dengan skor reliabilitas yang tinggi yaitu serta memiliki 

loading factor diatas 40. Skala yang dimodifikasi ini menggunakan 5 point Likert.  

Subjek diminta untuk mengisi skala dengan cara memilih rentang 1 sampai 

5 pada setiap aitem (pernyataan). Petunjuk pengisian adalah sebagai berikut: 

1 : Sangat tidak setuju  

2 : Tidak setuju  

3 : Netral 

4 : Setuju 

5 : Sangat setuju  

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Prokrastinasi Akademik 

SubSkala Aspek Jumlah 
 

Kecenderungan menunda sesuatu  
 

Favorable 1,3,5,11,13 
Unfavorable 12,16 

 

 
 

5 
2 

Kecenderungan sulit mengerjakan hal 
yang tidak disukai dan menghindarinya 

 

 
Favorable 2,4,6,10 
Unfavorable 7,14 

 

 
4 
2 
 

Kencenderungan menyalahkan orang lain 
atas keadaan yang buruk 

Favorable 8,9,15 
Unfavorable - 

3 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data  

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2002). 

Suatu instrument dapat dikatakan reliabel jika hasil pengukuran alat tersebut 
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adalah sama dari waktu ke waktu dengan orang yang sama atau dengan orang 

yang berbeda pada waktu yang sama (Nurgiyantoro, 2002) . Sedangkan validitas 

merupakan acuan terhadap ketepatan dan kecermatan dari hasil pengurkuran 

(Azwar, 2004). 

Aitem dikatakan valid apabila memiliki koefisin korelasi dengan skor total 

³ 0,3. Sebuah atas ukur dianggap reliabel jika memiliki Alpha Cronbrach ³ 0,7 

(Azwar, 1999).  

3.3.2.1 Skala Kecenderungan Kepribadian Extraversion  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Francis et al., (2006) di 

Jerman, pengukuran reliabilitas alat ukut ini adalah 0,88 untuk pria dan 0,84 untuk 

wanita. Dalam penelitian ini juga ditemukan nilai validasi koefisin korelasi skala 

kecenderungan kepribadian extraversion sebesar ³ 0,3. Kemudia pada penelitian 

ini, didaptkan nilai Cronbach Alpha sebesar a = 0,92. Kemudian hasil CITC yang 

dimulai dari 0,602 sampai 0,825. Hasil Cronbach Alpha dan nilai CITC 

menunjukkan bahwa skala ini valid dan reliabel. 

3.3.2.2 Skala Prokrastinasi Akademik  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tuckman memiliki nilai validasi 

koefisin korelasi skala prokrastinasi akademik sebesar ³ 0,3. Uji reliabilitas skala 

setelah menyeleksi beberapa aitem, nilai Cronbach’s Alpha yang ditunjukkan 

adalah 0,86. Reliabitlitas dari sebuah skala dapat dikatakan makin sempurna jika 

koefisien reliabilitasnya mendekati angka satu (Azwar, 2004). Kemudia pada 

penelitian ini, didaptkan nilai Cronbach Alpha sebesar a = 0,925. Kemudian hasil 
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CITC yang dimulai dari 0,322 sampai 0,788. Hasil Cronbach Alpha dan nilai 

CITC menunjukkan bahwa skala ini valid dan reliabel. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah sekelompok objek atau peristiwa yang ingin diteliti 

(Graziano & Raulin, 2010). Sedangkan, sampel adalah himpunan bagian dari 

populasi. Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

yang sedang mengerjakan tugas akhir di Universitas X. Jumlah populasi adalah 

614 orang.  

Dari jumlah populasi tersebut, peneliti menentukan jumlah sampel dengan 

menggunakan sample size dari Krejcie dan Morgan (1970) dalam penentuan 

jumlah sampel. Jumlah sampel dilihat dari tabel yang telah dirumuskan oleh 

Krejicien dan Morgan (1970), berdasarkan tabel tersebut ditemukan jumlah 

sampel pada penelitian ini adalah 234 orang. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 

snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik sampling di mana peneliti 

mengambil data secara berantai dengan meminta bantuan orang lain yang telah 

mengisi kuesioner untuk menyebarkannya kepada kelompok populasi (Clark-

Carter, 2010). Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena peneliti hanya ingin 

meneliti mengetahui hubungan tipe kepribadian extrovert dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Adapun kriteria 

subjek pada snowball sampling yang digunakan adalah: 
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1. Merupakan mahasiswa aktif di Universitas X 

2. Merupakan mahasiswa yang sedang dalam proses mengerjakan tugas 

akhir. 

Alasan pemilihan kriteria ini dikarenakan dari beberapa penelitian yang 

telah peneliti paparkan pada latar belakang ditemukan bahwa prokrastinasi 

akademik banyak dilakukan oleh mahasiswa yang aktif dan sedang menjalani 

proses pengerjaan tugas akhir. 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas  

Jika distribusi data normal, maka uji korelasi dilakukan secara parametrik 

dengan menggunakan Pearson Product Moment. Jika distribusi data tidak normal, 

maka uji korelasi dilakukan secara nonparametrik dengan menggunakan 

Spearman. Penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi yaitu uji 

normalitas Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk mengkaji 

distribusi data apakah termasuk normal atau tidak (Ghozali, 2011). Data 

dinyatakan berdistribusi normal apabila memenuhi taraf signifikan p > 0,05.  

3.5.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini memakai uji korelasi non parametrik 

dengan menggunakan Spearman untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

kecenderungan kepribadian extraversion sebagai variabel independen dan 

prokrastinasi akademik sebagai variabel dependen. Data dinyatakan memiliki 

korelasi apabila didapatkan nilai p-value <0,05. 

 


