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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian dilakukan di Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Pendidikan Indonesia yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi no. 229 

Bandung.   

2. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Departemen 

Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2011-2014 yang berjumlah 

325 orang. Pemilihan populasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu 

kemudahan akses untuk menjangkau subjek penelitian, waktu dan biaya.  

Tabel 3.1  

Data Populasi 

No. Angkatan  Jumlah  

1. Angkatan 2011 90 orang 

2. Angkatan 2012 75 orang  

3. Angkatan 2013 80 orang  

4. Angkatan 2014 80 orang 

Total 325 orang  

 

3. Sampel dan Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (Umar, 2008) 

sebagai berikut: 

n ≥
𝑁

1+𝑁.𝑒²
  

n ≥
325

1 + 325. (0.05)²
 

n ≥
325

1.8125
 

n ≥ 179, 3 
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Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel  yang  

masih  dapat  ditolerir/diinginkan  yaitu  sebesar  5% atau 0,05 

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

180 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah kuota yang ditetapkan, kemudian dengan patokan jumlah 

tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan 

sebagai sampel dari populasi tersebut (Sugiyono, 2011). 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian bertujuan 

untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara perfeksionisme dan regulasi 

diri dengan prokrastinasi akademik. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode korelasional untuk mengetahui hubungan antara 

perfeksionisme dan regulasi diri dengan prokrastinasi akademik. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu perfeksionisme, regulasi diri dan 

prokrastinasi akademik. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Definisi Operasional Perfeksionisme  

Definisi operasional perfeksionisme adalah seberapa tinggi upaya seseorang 

dalam mencapai kesempurnaan dan menetapkan standar kinerja yang terlalu 

tinggi, disertai dengan kecenderungan ke arah evaluasi terlalu kritis terhadap 

perilaku seseorang dengan mengacu pada dimensi perfeksionisme menurut Hill 

dkk. (2004), yaitu: concern over mistakes (kecenderungan mengalami stres dan 

kecemasan berlebihan dalam melakukan kesalahan), high standards for others 
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(kecenderungan memaksa orang lain untuk memiliki standar perfeksionis seperti 

yang mereka yakini), needs for approval (kecenderungan mencari pengakuan dari 

orang lain dan sensitif terhadap kritikan), organization (kecenderungan untuk rapi 

dan teratur), perceived parental pressure (kecenderungan merasa harus tampil 

sempurna untuk memperoleh pengakuan dari orang tua), planfulness 

(kecenderungan untuk merencanakan segala sesuatu dengan hati-hati sebelum 

mengambil keputusan), rumination (kecenderungan mengkhawatirkan segala 

sesuatu secara berlebihan mengenai kesalahan yang telah dilakukan, pekerjaan 

yang tidak sempurna dan kesalahan yang mungkin dapat dilakukan di masa yang 

akan datang), striving for excellent (kecenderungan untuk memperoleh hasil yang 

sempurna dan standar yang tinggi).  

b. Definisi Operasional Regulasi Diri 

Regulasi diri didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengatur 

aktifitas, pikiran dan perilakunya dengan usaha yang lebih besar untuk mencapai 

tujuan yang diinginkannya. Tinggi atau rendahnya regulasi seseorang dapat 

tergambar dari skor kuesioner regulasi diri yang mengacu pada dimensi regulasi 

diri menurut Ormrod (2008), diantaranya self determined standards and goal 

(menyusun standar dan tujuan yang ditentukan sendiri), pengaturan emosi 

(menjaga, mengelola, mengatur perasaan agar tidak menghasilkan respon-respon 

yang kontraproduktif yang akan mencegah dan mengubah dirinya sendiri pada 

perilaku atau respon yang berlebihan), instruksi diri (pengingat yang seseorang 

berikan kepada dirinya sendiri tentang tindakan-tindakan yang tepat, sehingga 

dapat memantau perilakunya sendiri apabila melakukan suatu perilaku yang 

kompleks), self monitoring (mengamati diri sendiri saat sedang melakukan 

sesuatu. 

c. Definisi Operasional Prokrastinasi Akademik  

Milgram (1991) mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai suatu 

perilaku yang melibatkan urutan penundaan, menghasilkan produk perilaku yang 

berada di bawah standar, melibatkan suatu tugas yang dipersepsi oleh 

prokrastinator sebagai suatu tugas yang penting untuk dilakukan dan  

menghasilkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan. Tinggi atau 
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rendahnya prokrastinasi akademik mahasiswa tergambar dari skor prokrastinasi 

akademik yang mengacu pada dimensi prokrastinasi akademik Schouwenberg 

(1995) yaitu penundaan untuk memulai atau menyelesaikan tugas, kelambanan 

dalam mengerjakan tugas, kesenjangan antara rencana dengan penyelesaian tugas, 

dan melakukan aktivitas lain selain pengerjaan tugas. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

Perfectionism Inventory, skala regulasi diri dan skala prokrastinasi akademik.  

1. Perfectionism Inventory 

Perfectionism Inventory dirancang oleh Hill dkk. (2004) untuk mengukur 

tingkat perfeksionisme seseorang yang terdiri dari dimensi concern over mistakes, 

high standards for others, needs for approval, organization, perceived parental 

pressure, planfulness, rumination, dan striving for excellent. Skala ini terdiri dari 

59 item favorable. Item-item kemudian disajikan secara acak. Berikut penyajian 

kisi-kisi skala perfeksionisme. 

Tabel 3.2  

Kisi-Kisi Perfectionism Inventory 
No. Aspek/Dimensi Indikator Item Favorable 

1. Concern over mistake Kecenderungan mengalami stres dan 

kecemasan berlebihan dalam melakukan 

kesalahan 

6, 14, 22, 30, 38, 

46, 53, 57 

2.  High standards for 

others 

 

Kecenderungan memaksa orang lain untuk 

memiliki standar perfeksionis seperti yang 

mereka yakini 

3, 11, 19, 27, 35, 

43, 50 

3. Needs for approval Kecenderungan mencari pengakuan dari 

orang lain dan sensitif terhadap kritikan 

2, 10, 18, 26, 34, 

42, 49, 59 

4. Organization Kecenderungan selalu rapi dan teratur  4, 12, 20, 28, 36, 

44, 51, 56 

5. Perceived parental 

pressure 

Kecenderungan harus tampil sempurna untuk 

memperoleh pengakuan dari orang tua 

7, 15, 23, 31, 39, 

47,  54, 58 

6. Planfulness 

 

Kecenderungan untuk merencanakan segala 

sesuatu dengan hati-hati sebelum mengambil 

keputusan 

5, 13, 21, 29, 37, 

45, 52 
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No. Aspek/Dimensi Indikator Item Favorable 

7. Rumination  Kecenderungan mengkhawatirkan segala 

sesuatu secara berlebihan mengenai 

kesalahan yang telah dilakukan, pekerjaan 

yang tidak sempurna, dan kesalahan yang 

mungkin dapat dilakukan di masa yang akan 

datang 

8, 16, 24, 32, 40, 

48 

8. Striving for excellent 

 

Kecenderungan untuk memperoleh hasil 

yang sempurna dan standar yang tinggi 

1, 9, 17, 25, 33, 

41 

Instrumen memiliki lima alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), 

Tidak Setuju (TS), Tidak Tahu (TT), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Masing-

masing jawaban tersebut memiliki nilai tersendiri yang disesuaikan dengan 

pilihan alternatif jawaban yang bergerak dari satu sampai lima. Dari setiap 

pernyataan tersebut, responden harus memilih satu dari lima alternatif jawaban 

yang tersedia sesuai dengan keadaan dirinya saat itu. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh responden, semakin tinggi perfeksionisme seseorang. Adapun skor 

untuk setiap item dituangkan dalam tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 

Skor Item Perfeksionisme 
Pilihan Jawaban Skor Item Favorable 

Sangat Tidak Setuju  (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Tidak Tahu (TT) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

2. Skala Regulasi Diri 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala regulasi diri yang 

dikembangkan oleh Restu Khoirun Nisa (2014). Instrumen regulasi diri 

dikembangkan berdasarkan teori Bandura (Ormrod, 2008), yang terdiri dari 

dimensi standar dan tujuan yang ditentukan sendiri (self determined standards and 

goal), pengaturan emosi, instruksi diri, self monitoring. Skala ini terdiri dari 20 

item favorable dan 10 item unfavorable. 
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Tabel 3.4  

Kisi-Kisi Skala Regulasi Diri 
No. Aspek/Dimensi Indikator Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 

1. Standar dan Tujuan yang 

Ditentukan Sendiri  

(Self Determined 

Standards and Goal) 

Menyusun standar yang bernilai 

untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan 

1, 2  

Menetapkan tujuan yang 

diinginkan 

3, 4, 5 6, 7 

2. Pengaturan Emosi 

(Emotional Regulation) 

Menjaga, mengelola, mengatur 

perasaan 

8, 9, 10  

Mengontrol pengekspresian 

perilaku negatif 

11, 12, 14 13, 15, 16 

3.  Instruksi diri  

(self-instruction) 

 

Memantau dan mengingatkan diri 

sendiri dalam bertindak 

17, 18, 19 20 

4. Self Monitoring/Self 

Observation 

Mengamati dan menyadari 

perilakunya sendiri 

21, 22, 23 24, 25 

Menggunakan teknik tertentu 

untuk memonitor perkembangan 

perilakunya 

26 27 

Memperbaiki perilakunya apabila 

melakukan perilaku yang tidak 

tepat 

28, 29 30 

Instrumen memiliki empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju 

(STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Masing-masing 

jawaban tersebut memiliki nilai tersendiri yang disesuaikan dengan pilihan 

alternatif jawaban yang bergerak dari satu sampai empat, dan setiap itemnya ada 

yang bernilai favorable dan unfavorable. Dari setiap pernyataan tersebut, 

responden harus memilih satu dari empat alternatif jawaban yang tersedia sesuai 

dengan keadaan dirinya saat itu. Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, 

semakin tinggi regulasi diri seseorang. Adapun skor untuk setiap item dituangkan 

dalam tabel 3.5 berikut. 
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Tabel 3.5  

Skor Item Regulasi Diri 
Pilihan Jawaban Skor Item Favorable Skor Item Unfavorable 

Sangat Tidak Setuju  (STS) 1 4 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

 

3. Skala Prokrastinasi Akademik 

Untuk mengukur prokrastinasi akademik, peneliti menggunakan instrumen 

yang dikembangkan oleh Lia Desty (2015). Instrumen ini disusun berdasarkan 

teori dari Schouwenberg (1995) yang terdiri dari empat dimensi, yaitu penundaan 

memulai atau menyelesaikan tugas akademik, kelambanan dalam mengerjakan 

tugas, kesenjangan antara rencana dengan penyelesaian tugas dan melakukan 

aktivitas lain selain pengerjaan tugas. skala ini terdiri dari 25 item favorable. 

Berikut kisi-kisi dari instrumen prokrastinasi akademik. 

Tabel 3.6  

Kisi-Kisi Instrumen Prokrastinasi Akademik 
No. Dimensi Indikator Item Favorable 

1.  Penundaan untuk memulai 

maupun menyelesaikan 

tugas 

Melakukan penundaan untuk memulai pengerjaan 

tugas 

8, 20, 25 

Melakukan penundaan untuk menyelesaikan tugas  5, 10, 11 

2. Kelambanan dalam 

mengerjakan tugas 

Memerlukan waktu yang lama untuk 

mempersiapkan pengerjaan tugas 

1, 7, 18 

Memerlukan waktu yang lama untuk mengerjakan 

tugas 

17, 24 

3. Kesenjangan antara 

rencana dengan 

penyelesaian tugas 

Ketidaksesuian antara rencana dengan tindakan 

untuk mengerjakan tugas 

2, 23 

Tidak mampu memenuhi target penyelesaian tugas 12, 14 

Ketidaksesuaian waktu yang telah direncanakan 

dalam menyelesaikan tugas 

21 

4. Melakukan aktivitas lain 

selain pengerjaan tugas 

Terlibat dalam kegiatan lain saat mengerjakan tugas 3, 4, 9, 15, 22 

Mengerjakan hal lain yang lebih menyenangkan 

dan tidak berkaitan dengan pengerjaan tugas 

6, 13, 16, 19 
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Instrumen memiliki lima alternatif jawaban, yaitu Tidak Pernah (TP), Pernah 

(P), Kadang-Kadang (KK), Sering (Sering) dan Sangat Sering (SS). Responden 

harus memilih satu dari lima alternatif jawaban yang ada pada setiap pernyataan, 

sesuai dengan keadaan dirinya saat itu. Masing-masing jawaban tersebut memiliki 

nilai tersendiri yang disesuaikan dengan pilihan alternatif jawaban yang bergerak 

dari satu sampai lima. Semakin tinggi skor yang diperoleh semakin tinggi pula 

prokrastinasi akademik seseorang. 

Tabel 3.7  

Skor Item Prokrastinasi Akademik 
Pilihan Jawaban Skor Item Favorable 

Tidak Pernah (TP) 1 

Pernah (P) 2 

Kadang-Kadang (KK) 3 

Sering (S) 4 

Sangat Sering (SS) 5 

 

E. Proses Pengambangan Instrumen Penelitian 

Peneliti melakukan uji coba instrumen untuk mengukur sejauh mana 

instrumen penelitian dapat mengungkap dengan tepat variabel yang akan diukur 

dan sejauh mana instrumen itu dapat menunjukkan dengan sebenarnya variabel 

yang akan diukur. Peneliti melakukan uji coba kepada 295 mahasiswa dengan 

menggunakan kuesioner online. Data tersebut kemudian diolah untuk dilakukan 

uji reliabilitas dan validitas. Setelah itu data yang diperoleh pada uji coba akan 

kembali digunakan dalam tahap pengolahan data selanjutnya dengan 

menghilangkan item-item yang tidak valid ataupun reliabel. 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Sugiyono, 2011). Peneliti menggunakan uji validitas isi (content validity). 

Validitas isi menggambarkan sejauh mana item-item pada alat ukur dapat 

mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan isi objek yang hendak diukur 

dan sejauh mana item-item mencerminkan perilaku yang hendak diukur (Azwar, 

2010).  
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Uji validitas isi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap isi tes dengan 

analisis rasional atau lewat expert/professional judgment. Dalam penelitian ini, 

setelah instrumen diadaptasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, selanjutnya 

dikonsultasikan dengan para ahli untuk mengetahui apakah item-item dan struktur 

bahasa pada alat ukur yang digunakan sudah merepresentasikan sejumlah dimensi 

yang ingin diukur. Adapun yang menjadi expert judgment adalah dosen pengajar 

di Departemen Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia yaitu Muhammad 

Ariez Musthofa, M.Si dan Helli Ihsan, M.Si.  

Berdasarkan analisa oleh expert judgment hanya terdapat beberapa kesalahan 

dalam struktur bahasa, sementara item pada instrumen penelitian tidak ada yang 

harus dieliminasi. Setelah dilakukan perbaikan pada instrumen penelitian, tahapan 

selanjutnya adalah pelaksanaan ujicoba kepada 295 mahasiswa yang bukan 

merupakan mahasiswa Departemen Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia 

Angkatan 2011-2014. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai pengumpul data. Instrumen yang reliabel cenderung 

menghasilkan data yang sama meskipun dalam waktu yang berbeda (Azwar, 

2010). Reliabilitas dapat dihitung dengan koefisien Alpha Cronbach. Koefisien 

reliabilitas  Alpha Cronbach terbagi menjadi lima kategori, yaitu. 

Tabel 3.8  

Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 
Koefisien Reliabilitas Kriteria  

> 0,900 Sangat reliabel 

0,700 – 0,900 Reliabel  

0,400 – 0,700 Cukup reliabel 

0,200 – 0,400 Kurang reliabel 

< 0,200 Tidak reliabel 

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

software SPSS version 21.0 for Windows terhadap instrumen perfeksionisme 

diperoleh koefisien reliabilitas 0,923. Koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan 
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bahwa instrumen perfeksionisme sangat reliabel, sehingga dapat dipercaya 

sebagai alat mengumpulkan data. 

Tabel 3.9  

Koefisien Reliabilitas Perfeksionisme 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

software SPSS version 21.0 for Windows terhadap instrumen regulasi diri 

diperoleh koefisien reliabilitas 0,892. Koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan 

bahwa instrumen regulasi diri reliabel, sehingga dapat dipercaya sebagai alat 

mengumpulkan data. 

Tabel 3.10  

Koefisien Reliabilitas Regulasi Diri 

 

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

software SPSS version 21.0 for Windows terhadap instrumen prokrastinasi 

akademik diperoleh koefisien reliabilitas 0,918. Koefisien reliabilitas tersebut 

menunjukkan bahwa instrumen prokrastinasi akademik sangat reliabel, sehingga 

dapat dipercaya sebagai alat mengumpulkan data. 

Tabel 3.11  

Koefisien Reliabilitas Prokrastinasi Akademik 

 

 

 

Selain itu setiap item dilihat nilai corrected item-total correlation untuk 

menentukan item-item mana saja yang patut dipertahankan untuk kemudian 

diikutsertakan dalam pengolahan data berikutnya. Menurut Azwar (2010), item-

item yang mencapai koefisien korelasi rxy ≥ 0,30 atau rxy ≥ 0,25 dianggap sebagai 

item yang memiliki daya diskriminasi yang baik. Dalam penelitian ini, batas 

koefisien korelasi yang digunakan adalah 0,25. Namun sebagian ahli lainnya 

Cronbach's Alpha N of Items 

,923 59 

Cronbach's Alpha N of Items 

,892 30 

Cronbach's Alpha N of Items 

,918 25 
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mengatakan bahwa corrected item-total correlation 0,20 adalah cukup. Untuk itu 

jika sebuah item tidak mencapai 0,30 namun jika item itu dihapus akan ada 

indikator yang terbuang maka kriterianya bisa diturunkan menjadi 0,20. 

Keseluruhan item dalam instrumen perfeksionisme memiliki nilai corrected 

item total correlation di atas 0,25 sehingga tidak ada item yang harus dieliminasi. 

Sedangkan untuk instrumen regulasi diri dan prokrastinasi akademik hanya 

dihitung koefisien relibilitasnya tanpa bermaksud mengkoreksi item pada 

instrumen tersebut, karena peneliti menggunakan instrumen yang telah 

dikembangkan dan diujicobakan sebelumnya.  

Tabel 3.12  

Hasil Uji Kelayakan Instrumen Perfeksionisme 

 

 

Dimensi Perfeksionisme 

Item Sebelum Uji Coba Item Setelah Uji Coba 

No Item Σ No Item Σ 

Concern Over Mistake 6, 14, 22, 30, 38, 46, 

53, 57 

8 6, 14, 22, 30, 38, 46, 

53, 57 

8 

High Standards for 

Others 

 

3, 11, 19, 27, 35, 43, 

50 

7 3, 11, 19, 27, 35, 43, 

50 

7 

Needs for Approval 2, 10, 18, 26, 34, 42, 

49, 59 

8 2, 10, 18, 26, 34, 42, 

49, 59 

8 

Organization 4, 12, 20, 28, 36, 44, 

51, 56 

8 4, 12, 20, 28, 36, 44, 

51, 56 

8 

Perceived Parental 

Pressure 

7, 15, 23, 31, 39, 47,  

54, 58 

8 7, 15, 23, 31, 39, 47,  

54, 58 

8 

Planfulness 

 

5, 13, 21, 29, 37, 45, 

52 

7 5, 13, 21, 29, 37, 45, 

52 

7 

Rumination  8, 16, 24, 32, 40, 48, 

52 

7 8, 16, 24, 32, 40, 48, 

52 

7 

Striving for Excellent 1, 9, 17, 25, 33, 41 6 1, 9, 17, 25, 33, 41 6 
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M = ∑X / N 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner dipilih sebagai alat pengumpul data karena jumlah responden yang 

relatif banyak. Kuesioner yang diberikan terdiri beberapa lembar kuesioner yang 

terdiri dari 3 instrumen penelitian. Kuesioner diberikan secara langsung oleh 

peneliti kepada responden penelitian untuk kemudian dilakukan penghitungan 

secara statistik dan diambil kesimpulan. 

 

G. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencari hubungan 

dari dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Berikut  

langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini. 

1. Untuk mengetahui gambaran perfeksionisme, regulasi diri dan 

prokrastinasi akademik 

Untuk mengetahui gambaran dari perfeksionisme, regulasi diri dan 

prokrastinasi akademik digunakan teknik statistik persentase. Gambaran ketiga 

variabel tersebut didasarkan pada kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah 

dan sangat rendah. Adapun langkah-langkah untuk mengetahui gambaran tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Menghitung skor total kuesioner masing-masing responden (X) 

b. Menghitung mean dan standar deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

M  = rata-rata skor 

∑X = jumlah total skor seluruh responden 

N = jumlah total responden 
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Rumus standar deviasi: 

 

 

 

Keterangan: 

SD = standar deviasi 

∑X = jumlah total skor seluruh responden 

N = jumlah total responden 

c. Menghitung skor untuk masing-masing kategorisasi skala dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

Tabel 3.13  

Kategorisasi Skala 
Kategorisasi Rumus Rentang Skor 

Sangat Tinggi   X > (M + 1,5σ) 

Tinggi (M + 0,5σ) < X ≤ (M + 1,5σ) 

Sedang  (M - 0,5σ) < X ≤ (M + 0,5σ) 

Rendah (M – 1,5σ) < X ≤ (M - 0,5σ) 

Sangat Rendah X ≤ (M – 1,5σ) 

Keterangan : 

X = skor masing-masing responden 

M = rata-rata skor 

σ  = standar deviasi 

2. Untuk mengetahui hubungan perfeksionisme, regulasi diri dan 

prokrastinasi akademik 

a. Uji Asumsi 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

SPSS version 21.0 for Windows dengan metode uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov. Data tersebut dapat dikatakan memiliki sebaran 

normal apabila memiliki nilai Assym. Sig (2-tailed) > 0,05. Berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan data berdistribusi 

normal. Berikut ini tabel hasil perhitungan uji normalitas.   

SD =  
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Tabel 3.14  

Hasil Uji Normalitas Data 

 
Prokrastinasi 

N 180 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 64,4000 

Std. Deviation 15,64251 

Most Extreme Differences 

Absolute ,061 

Positive ,061 

Negative -,034 

Kolmogorov-Smirnov Z ,815 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,520 

b) Uji Linearitas 

Uji linearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 

version 21.0 for Windows. Berikut hasil dari perhitungan uji linearitas. 

Gambar 3.1 

Pola Sebaran Hubungan Perfeksionisme dengan  

Prokrastinasi Akademik 

 

Grafik di atas menunjukkan perfeksionisme dan prokrastinasi 

akademik berhubungan secara linear. 
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Gambar 3.2 

Pola Sebaran Hubungan Regulasi Diri dengan  

Prokrastinasi Akademik 

 

Grafik di atas menunjukkan regulasi diri dan prokrastinasi akademik 

berhubungan secara linear. 

c) Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

SPSS version 21.0 for Windows. Berikut hasil dari perhitungan uji 

multikolinearitas. 

Tabel 3.15  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Perfeksionisme RegulasiDiri 

Perfeksionisme 

Pearson Correlation 1 ,296
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 180 180 

RegulasiDiri 

Pearson Correlation ,296
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 180 180 

b. Uji Multiple Regression/Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan 
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matematik dalam hubungan yang fungsional. Dengan kata lain, uji regresi 

linear berganda ingin mencari hubungan dari dua variabel independen atau 

lebih dengan variabel dependen. Uji regresi linear berganda juga dapat 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini uji regresi linear 

berganda dilakukan dengan bantuan SPSS version 21.0 for Windows. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

a. Peneliti melakukan studi pustaka untuk memperoleh gambaran yang 

lebih jelas mengenai variabel-variabel penelitian. 

b. Menetapkan desain penelitian dan instrumen yang akan digunakan. 

c. Peneliti menetapkan populasi dan sampel penelitian serta teknik 

sampling yang akan digunakan. 

d. Menyusun proposal penelitian. 

e. Mengajukan proposal penelitian kepada Dewan Pembimbing Skripsi 

untuk mendapat pengesahan. 

f. Menyusun instrumen penelitian untuk diuji coba kepada responden uji 

coba. 

g. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

h. Merevisi instrumen penelitian sebelum diberikan kepada responden 

penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan kuesioner kepada responden penelitian. 

b. Memberi penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner. 

c. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi responden penelitian. 

d. Memberi reward kepada responden penelitian. 
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3. Tahap Pengolahan Data 

a. Verifikasi Data 

Verifikasi daa dilakukan untuk mengecek kelengkapan jumlah 

kuesioner beserta pengisiannya sehingga tidak terdapat kekeliruan dan 

kekurangan data yang dibutuhkan untuk pengolahan data. 

b. Tabulasi Data 

Tabulasi data adalah langkah dimana peneliti merekap semua data 

yang diperoleh untuk kemudian dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS version 21.0 for Windows. 

c. Penyekoran Data 

Setiap jenis data yang diperoleh dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok, yaitu perfeksionisme, regulasi diri dan prokrastinasi 

akademik. 

4. Tahap Penjelasan 

a. Menampilkan hasil analisis penelitian. 

b. Membahas hasil analisis penelitian berdasarkan teori yang digunakan. 

c. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta mengajukan 

rekomendasi untuk pihak terkait. 


