
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian survei  observational potong lintang (cross 

sectional) untuk mengetahui hubungan keaktifan berorganisasi dengan 

prokrastinasi akademik dan indeks prestasi kumulatif mahasiswa tahun ketiga 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan 

berlangsung mulai bulan September sampai Desember 2015. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 3.3.1  Populasi Penelitian 

Populasi  pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif tahun 

ketiga (angkatan 2013) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.  
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3.3.2  Sampel Penelitian 

1. Besar Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa tahun ketiga yang 

aktif dan tidak aktif dalam organisasi yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Nilai prevalensi mahasiswa tahun ketiga yang aktif berorganisasi  

diasumsikan sebesar 30%.  

 

Menurut (Sastroasmoro & Ismael, 2002) besar sampel minimal 

yang diambil sesuai rumus: 

       n = (Zα)
2
PQ 

        d
2
 

    

   n = besar sampel 

   Zα = batas kepercayaan ditentukan (1,96)  

   P = prevalensi mahasiswa tahun ketiga yang aktif  

       berorganisasi= (30%) 

   Q = 1-P 

   d = derajat ketepatan (0,1) 

    n =  (1,96)
2
 x 0,30x (1-0,30) = 80.673 

              (0.10)
2
 

 

 

Karena jumlah keseluruhan sampel akan dibagi menjadi  2, maka 

besar sampel dijadikan 80 orang, yaitu 40 Mahasiswa Tahun Ketiga 

Kedokteran Unila yang aktif berorganisasi dan 40 Mahasiswa  

Tahun Ketiga Kedokteran Unila yang tidak aktif berorganisasi. 
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2. Cara Pengambilan Sampel 

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah  judgemental 

sampling atau purposive sampling. Peneliti memilih responden 

yaitu mahasiswa tahun ketiga yang aktif berorganisasi dan yang 

tidak aktif berorganisasi dengan jumlah yang sama pada setiap 

kelompoknya tanpa mengetahui dan melihat besaran dan sebaran 

indeks prestasi kumulatif sampel. Hal ini peneliti lakukan agar hasil 

data penelitian yang didapat yaitu indeks prestasi kumulatif sampel 

didapat apa adanya tidak terkondisikan. Penentuan tingkat keaktifan 

mahasiswa ini menggunakan metode professional judgement dari 

ketua lembaga kemahasiswaan terkait. Selanjutnya responden 

diminta untuk mengisi kuesioner sebagai instrumen atau alat ukur 

penilaian tingkat prokrastinasi. 

 

 3.3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Mahasiswa tahun ketiga (angkatan  2013) Fakultas Kedokteran 

Unila yang sedang aktif menjalankan perkuliahan. 

b. Aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan tidak aktif 

mengikuti organisasi kemahasiswaan. 

Mahasiswa aktif berorganisasi: apabila tercatat sebagai 

pengurus serta minimal satu tahun telah aktif ikut berperan 

dalam menjalankan kegiatan organisasi kemahasiswaan.  
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Mahasiswa tidak aktif  berorganisasi: apabila tidak  pernah 

tercatat sebagai pengurus organisasi apapun atau dalam  satu 

tahun terakhir tidak mengikuti kegiatan organisasi 

kemahasiswaan. 

c. Mahasiswa yang bersedia menjadi responden. 

 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Mahasiswa tahun ketiga (angkatan 2013) Fakultas Kedokteran 

Unila yang aktif pada organisasi selain organisasi kampus. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan data lain 

yang diperlukan diambil dari data sekunder. Data sekunder yang diambil 

berasal dari arsip organisasi, kartu hasil studi, dan transkrip nilai persemester 

dari mahasiswa yang menjadi sampel. Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner tentang skala prokrastinasi akademik. Skala 

ini terdiri dari item-item berupa pernyataan yang mengarah pada informasi 

mengenai data yang hendak diungkap dan meminta sampel untuk memilih 

salah satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan. 

Skala prokrastinasi akademik dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

komponen-komponen prokrastinasi akademik menurut Ferrari, Johnson dan 

McCown (Gufron, 2003).  
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Pada pengisian skala ini, sampel diminta untuk menjawab pertanyaan yang 

ada dengan memilih salah satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang 

tersedia. Pada skala ini diberi 4 (empat) alternatif jawaban yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan 

dalam skala ini terdiri dari pernyataan yang positif (Favorable) dan Negatif 

(Unfavorable). Item yang Favorable, jawaban sangat sesuai akan diberi skor 

4, jawaban sesuai akan diberi skor 3, jawaban tidak sesuai diberi skor 2 dan 

skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai. Item yang Unfavorable, setiap 

jawaban sangat tidak sesuai akan diberi skor 4, demikian seterusnya sampai 

dengan skor 1 untuk jawaban sangat sesuai (Ahmaini, 2010). 

 

Peneliti menggunakan kuesioner yang sama dengan penelitian yang berjudul 

perbedaan prokrastinasi akademik antara mahasiswa yang aktif organisasi 

dengan yang tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan PEMA USU. Pada 

penelitian ini, uji validitas telah dilakukan dengan formula koefisien korelasi 

Pearson Product Moment. Prosedur pengujian ini menggunakan taraf 

signifikasi 5% (p<0,05). Kriteria evaluasi indeks didkriminasi item yaitu nilai 

0,3 sudah dianggap bagus walaupun masih mungkin untuk ditingkatkan 

(Azwar, 2004). 

 

Skala prokrastinasi akademik dalam instrumen penelitian ini diujicobakan 

secara acak pada 36 orang mahasiswa FK Unila di luar sampel penelitian. 

Jumlah item yang diujicobakan adalah 35 item dan dari 35 item tersebut 

hanya 31 item yang dianggap memenuhi kriteria korelasi minimal item. 
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Selanjutnya 4 item yang belum memenuhi kriteria diperbaiki kembali 

diksinya agar dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil ujicoba skala 

prokrastinasi akademik menunjukkan nilai     item skala bergerak dari 0,300– 

0,753. Pada uji reabilitas, teknik yang digunakan adalah teknik Alpha 

Cronbach dari Cronbach. Pengujian reliabilitas ini akan menghasilkan 

reliabilitas dari skala. Hasil uji coba skala prokrastinasi akademik yang 

diujikan kepada 36 orang mahasiswa FK Unila, diperoleh nilai reliabilitas α 

0,921. Hasil tersebut menunjukkan nilai validitas dan realibilitas instrumen 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, dimana didapatkan hasil yaitu nilai 

reliabilitas skala prokrastinasi akademik sebesar 0.92 dengan 31 item yang 

memenuhi kriteria.  

 

3.5  Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas: keaktifan berorganisasi 

2. Variabel terikat:  prokrastinasi akademik dan indeks prestasi kumulatif 
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3.6 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Cara ukur Skala 
Alat 

Ukur 
Hasil ukur 

Keaktifan 

berorganisa

si  

Keikutsertaan 

mahasiswa dalam 

aktivitas organisasi                        

dilingkungan 

kampus. 

Professional 

judgement. 

Mahasiswa aktif 

berorganisasi: 

apabila tercatat 

sebagai pengurus 

serta minimal satu 

tahun telah aktif 

ikut    berperan 

dalam 

menjalankan 

kegiatan 

organisasi  yang  

bersangkutan 

(Unila/FK). 

 

Mahasiswa tidak 

aktif  

berorganisasi: 

apabila tidak  

pernah tercatat 

sebagai pengurus 

organisasi apapun 

atau dalam  satu 

tahun terakhir 

tidak mengikuti 

kegiatan 

organisasi yang 

bersangkutan 

(Unila/FK). 

Nominal Arsip 

Organi

sasi, 

Kriteri

a/Cekl

ist 

1.Aktif 

berorganisasi 

2. Tidak aktif 

berorganisasi 

 

Prokrastina

si 

Akademik 

Prokrastinasi 

akademik adalah 

kecenderungan 

individu dalam 

merespon tugas 

yang dihadapi 

dengan mengulur-

ulur waktu untuk 

memulai maupun 

menyelesaikan 

kinerja secara 

sengaja untuk 

melakukan aktivitas 

lain yang tidak 

dibutuhkan untuk 

menyelesaikan 

tugas (Ahmaini, 

2010). 

Self assessment, 

kuesioner. 

 

Kategorik Kuesi

oner 

(Ahma

ini, 

2010) 

 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 
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3.7 Metode Pengumpulan Data/Cara Pengumpulan 

1. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. 

2. Data primer berasal dari kuisioner yang ditujukan kepada mahasiswa 

tahun ketiga Fakultas Kedokteran Unila. 

3. Peneliti membagi lembar penjelasan, persetujuan, identitas dan 

kuisioner kepada responden. Setelah responden selesai mengisi lembar 

persetujuan dan identitas, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan 

pada kuisioner yang telah dibagikan. 

4. Setelah responden selesai menjawab kuisioner, lembar kuisioner   

dikumpulkan kembali. 

5. Data sekunder untuk IPK didapatkan dari Bagian Akademik FK Unila  

sedangkan data organisasi didapatkan dari arsip masing-masing 

organisasi Fakultas Kedokteran  UNILA. 

6. Setelah semua data dikumpulkan, maka peneliti mengelola data 

tersebut. 

 

Indeks 

Prestasi 

Kumulatif 

(IPK) 

Indeks  prestasi 

yang dihitung pada 

akhir suatu program   

pendidikan lengkap 

atau pada akhir 

semester pertama  

dan  seterusnya 

untuk seluruh mata 

kuliah yang diambil  

 yang dinyatakan 

dengan rentangan 

angka 0,00 - 4,00. 

Analisis data 

sekunder. 

 

 

Kategorik Data 

sekun

der. 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup 

4. Kurang 
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3.8 Rencana Cara Pengelolahan Dan Analisis Data 

Data yang diperoleh di deskripsikan sesuai variabel penelitian yang telah 

ditetapkan, baik dalam bentuk tabel-tabel, grafik maupun narasi guna 

memberi penjelasan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis univariat dan bivariat. 

 

3.8.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan dengan statistik deskriptif untuk melihat 

frekuensi dan distribusi variabel bebas, variabel terikat. Tabel frekuensi 

digunakan untuk menggambarkan proporsi karakteristik subjek 

penelitian dengan melakukan pengkategorian variabel yang dianalisis. 

Hasil analisis akan memberi gambaran demografi sampel seperti 

sebaran jenis kelamin dan usia. Selain itu dari analisis univariat ini 

dapat diperoleh data mengenai nilai mean, median, modus, maximum, 

minimum, standar deviation dari variabel prokrastinasi dan indeks 

prestasi kumulatif.  

 

 3.8.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang dilakukan adalah uji hipotesis komparatif dan uji 

korelasi apabila terdapat hubungan yang linear antar variabel. Uji 

hipotesis yang digunakan adalah Independent t-test untuk melihat 

apakah terdapat perbedaan nilai prokrastinasi akademik dan IPK antara 

mahasiswa yang aktif dan tidak aktif berorganisasi. Sebelum melakukan 

analisis data independent t-test dilakukan uji asumsi penelitian terlebih 
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dahulu, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal dan homogen yang merupakan salah satu syarat data untuk 

dapat diolah menggunakan  independent t-test.  

 

Uji asumsi yang digunakan untuk mengolah data indeks prestasi 

kumulatif dan prokrastinasi akademik dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan 

dengan one-sample kolmogorov smirnov atau shapiro wilk. Data 

dikatakan terdistribusi normal jika diperoleh p>0,005. Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah populasi dan sampel adalah 

homogen yang menggunakan levene Statistic, dimana  0,05 berarti 

sampel dinyatakan homogen (Trihendradi, 2005). Apabila data tidak 

terdistribusi normal maka akan dilakukan transformasi untuk 

menormalkan data. Jika data hasil transformasi tetap  tidak terdistribusi 

normal maka uji statistik yang akan dilakukan adalah uji mann whitney 

(Dahlan, 2014).  

 

Uji korelasi merupakan suatu metode untuk mencari hubungan antara 2 

variabel numerik, dan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

hubungan prokrastinasi dan IPK, dimana kedua data tersebut akan 

disajikan sebagai data numerik. Hal pertama yang harus dilakukan 

adalah uji linearitas dengan menggambar scatter plot atau diagram 

baur, apabila dengan diagram baur tidak tampak hubungan linear, maka 

tidak perlu untuk dilakukan penghitungan koefisien korelasi. Bila pada 
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diagram baur tampak hubungan linear, koefisien korelasi perlu 

dihitung, dapat secara manual atau dengan program komputer. Perlu 

diperhatikan bahwa dalam korelasi tidak dikenal adanya variabel bebas 

dan tergantung; ia hanya menunjukkan ada hubungan antara dua 

variabel numerik. Hasil penghitungan dinyatakan dalam korelasi 

Pearson (r) apabila data terdistribusi normal, sedangkan apabila data 

tidak terdistribusi normal maka akan digunakan uji korelasi Spearman. 

Korelasi mutlak akan memberikan nilai r=1, yang nyaris tidak pernah 

ada dalam fenomena biologis. Nilai r yang lebih rendah ditafsirkan baik 

(r> 0,8), sedang (0,6-0,79), lemah (0,4-0,59), sangat lemah (< 0,4). 

Batasan interpretasi ini dapat berbeda pada beberapa  buku 

(Sastroasmoro & Ismael, 2002). 

 

Analisis bivariat yang akan dilakukan dalam penelitian dapat dilihat 

pada tabel  berikut ini: 

 
  Tabel 5.  Gambaran Analisis Bivariat dalam Penelitian 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

No Uji Statistik Variabel Keterangan 

1 Independent t-test.  a. Prokrastinasi  Akademik 

dan Keaktifan Organisasi. 

b. IPK dan Keaktifan 

Organisasi. 

Bila data berdistribusi 

normal 

2 Uji Mann Whitney a. Prokrastinasi  Akademik 

dan Keaktifan Organisasi. 

b. IPK dan Keaktifan 

Organisasi. 

Bila data tidak 

berdistribusi normal. 

3 Uji Korelasi 

Pearson 

Prokrastinasi Akademik dan 

IPK 

Bila syarat linearitas 

terpenuhi dan data 

berdistribusi normal. 

4. Uji Korelasi 

Spearman 

Prokrastinasi Akademik dan 

IPK 

Bila syarat linearitas 

terpenuhi dan data 

tidak berdistribusi 

normal. 

5. Uji Komparatif 

Kategorik tidak 

berpasangan 

Prokrastinasi Akademik dan 

IPK 

Bila syarat linearitas 

tidak terpenuhi. 
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3.9 Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian ini dinyatakan dengan ethical clearence yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung berdasarkan 

Deklarasi Helsinki. Penelitian ini menggunakan manusia sebagai sumber 

informasi/ subjek penelitian, untuk itu diperlukan informed consent dari 

mahasiswa yang dijadikan responden. Etika penelitian yang ditempuh oleh 

peneliti secara prosedural sebagai berikut: pembuatan proposal penelitian, 

pengajuan proposal  ke departemen etika penelitian, dilanjutkan dengan 

peninjauan proposal penelitian lalu mendapatkan surat keterangan lolos uji 

etik. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dengan nomor 

33/UN26/8/DT/2016. 
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3.10 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur Penelitian 
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