
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab III ini akan dibahas tentang variabel 

penelitian, definisi operasional, metode pengumpulan 

data, validitas dan reliabilitas alat ukur, populasi dan 

sampel penelitian, serta teknik analisis data.  

3.1.  Identifikasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini 

terdapat 2 variabel bebas yaitu self regulated learning (X1) 

dan pola asuh permisif (X2) dan 1 variabel terikat, yaitu 

prokrastinasi akademik (Y).  

3.2.  Definisi Operasional 

3.2.1. Variabel Terikat Prokrastinasi Akademik (Y) 

Prokrastinasi akademik adalah kecenderungan 

irasional untuk menunda secara sengaja dalam 

menyelesaikan tugas akademik dengan melakukan 

kegiatan lain. Variabel prokrastinasi akademik akan 

diukur melalui aspek-aspek prokrastinasi menurut 

Tuckman (1991) yaitu membuang waktu, task avoidance 

(menghindari tugas), dan blaming other (menyalahkan 

orang lain). 



 

3.2.2. Variabel Bebas (X) 

3.2.2.1. Self Regulated Learning (X1) 

Self regulated learning adalah proses aktif dimana 

siswa mampu mengatur, mengawasi dan mengontrol diri 

mereka sendiri baik secara kognisi, motivasi dan perilaku 

dalam proses pencapaian tujuan belajar. Self regulated 

learning akan diukur melalui aspek-espek Zimmerman 

(1986) yaitu aspek kognisi, motivasi, dan perilaku. 

3.2.2.2. Pola Asuh Permisif (X2) 

Pola asuh permisif yaitu pola asuh dimana tidak 

ada kontrol maupun kepedulian orang tua terhadap anak, 

sehingga anak cenderung berbuat sesuka hati. Pola asuh 

permisif akan diukur dengan aspek-aspek menurut 

Hurlock (1993) yaitu kontrol terhadap anak kurang, 

pengabaian keputusan, orang tua bersifat masa bodoh, 

dan orang tua kurang memperhatikan anak. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa 

skala self regulated learning, pola asuh permisif, dan 

prokrastinasi kademik yang disusun dalam bentuk skala 

likert dengan empat pilihan jawaban. Zuriah (2005) 

mengungkapkan bahwa skala Likert merupakan sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan positif dan negatif mengenai 

suatu obyek sikap. 



 

3.3.1. Skala Slef Regulated Learning 

Pengukuran variabel self regulated learning 

menggunakan metode pengisian kuesioner berupa skala 

yang disusun dalam bentuk skala likert dengan empat 

pilihan jawaban, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS 

(tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).  Didalam skala 

self regulated learning terdapat 42 pernyataan favorabel 

dan 8 pernyataan unfavorabel sehingga jumlah seluruh 

pernyataan adalah  50, dengan skoring sebagai berikut: 

a. Untuk jenis pernyataan favorabel 

Sangat Sesuai (SS)   : 4, 

Sesuai (S)    : 3, 

Tidak Sesuai (TS)   : 2, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1. 

b. Untuk jenis pernyataan unfavorabel 

Sangat Sesuai (SS)   : 1, 

Sesuai (S)    : 2, 

Tidak Sesuai (TS)   : 3, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : 4. 

Untuk pengukuran variabel self regulated learning 

telah disusun instrumen yang spesifikasinya nampak 

pada Tabel 3.1.: 



 

Tabel 3.1. 
Blue Print Variabel Self Regulated Learning 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

1 Kognisi  Tertarik tentang hal 
baru dan memikirkan 
kemungkinan 
alternatif. 

37 Jika target belajar saya tidak 
tercapai, saya berusaha 
mencari tahu apa yang menjadi 
penyebabnya  

F 2 

   38 Saya memilih diam saja walau 
saya belum memahami materi 
pelajaran  

Uf  

  Mengembangkan 
ide-ide yang 
dimiliki. 

48 Saya menerapkan berbagai 
strategi belajar menyesuaikan 
dengan materi pelajaran yang 

saya pelajari  

F 2 

   49 Saya menentukan apa yang 
saya lakukan selama belajar 
agar tujuan belajar saya 

tercapai dengan baik  

F  

  Menyusun strategi 
dan rencana dalam 

proses belajar. 

2 Saya merapikan catatan mata 
pelajaran agar mudah untuk 

dipelajari kembali  

F 6 

   17 Saya tetap dengan strategi 
belajar saya yang sekarang 

walau sudah tidak mendukung 
kesuksesan belajar saya  

Uf  

   21 Saya tetap menggunakan 

strategi belajar yang sama dari 
waktu ke waktu  

Uf  

   30 Saya mencoba strategi belajar 
baru yang diajarkan oleh guru 

di sekolah  

F  

   36 Saya tidak menerapkan strategi 
apapun untuk mempertajam 

ingatan saya  

Uf  

   47 Saya membiarkan proses 
belajar saya berjalan begitu 

saja  

Uf  

  Mengontrol dan 
mengevaluasi 

proses belajar yang 
telah dijalankan. 

8 Saya memeriksa kembali 
jawaban ulangan yang telah 

saya kerjakan sebelum saya 
mengumpulkannya  

F 5 

   16 Setelah selesai mengerjakan 
ujian, saya mengumpulkan 

jawaban tanpa memeriksanya 
kembali  

Uf  

  



 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

  Mengontrol dan 
mengevaluasi 
proses belajar yang 

telah dijalankan. 

20 Saya mencermati setiap hasil 
ujian yang saya dapatkan 
dan membandingkannya 

dengan hasil ujian 
sebelumnya  

F  

   29 Saya membiarkan hasil ujian 

saya tanpa berkeinginan 
mengetahui kemajuan yang 
saya capai  

Uf  

   34 Saya mengumpulkan tugas-
tugas yang sudah  dikembali-
kan guru untuk saya pelajari 
kembali  

F  

  Membuat jadwal 
waktu untuk 
belajar. 

6 Saya menambah jam belajar 
saya setiap kali saya  men-
dapatkan nilai yang kurang 

memuaskan. 

F 3 

   26 Setiap hari saya menyediakan 
waktu minimal 2 jam untuk 
bejalar.  

F  

   44 Saya tidak punya waktu be-
lajar khusus di luar jadwal 
sekolah  

Uf  

2 Motivasi Membangun 
hubungan internal 
antara hal yang 

harus dipelajari. 

1 Saya menentukan materi 
pelajaran yang akan saya 
pelajari sebelum memulai 

aktivitas belajar  

F 3 

   10 Saya membaca materi  
pelajaran dengan tidak  
menetapkan secara pasti 

apa yang akan saya baca.  

UF  

   43 Ketika membaca materi 
pelajaran, saya menggaris 
bawahi pada pokok materi 

yang saya rasa penting  

F  

  Menggunakan 
informasi dari 

berbagai sumber 
untuk memahami 
materi 

22 Saya membaca materi  pelajar-
an secara berulang-ulang 

sampai saya dapat  
memahaminya dengan baik  

F 2 

  32 Saya membuat rangkuman 
materi pelajaran supaya lebih 

mudah dipahami  

F  

  



 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

 Motivasi Pengaturan self 
management 

24 Saya menyiapkan peralatan 
belajar agar memudahkan 
saya dalam belajar 

F 7 

   25 Saya membuat rangkuman 
pelajaran ketika diberi tugas 
oleh guru.  

F  

   27 Saya tetap menyibukkan diri 
dengan kegiatan-kegiatan 
ekstra kurikuler saya  walau-

pun nilai saya menurun  

Uf  

   31 Saya belajar hanya pada saat 
saya sedang memiliki waktu 
luang saja  

Uf  

   35 Saya membaca materi 
pelajaran hanya pada saat 
menjelang ujian  

Uf  

   40 Saya belajar hanya pada saat  
ulangan dan tidak pernah 
membaca kembali catatan.  

Uf  

   41 Saya menyimpan hasil–hasil 
ulangan saya dengan baik  

F  

  Komitment untuk 

menyelesaikan tugas 

18 Saya tidak melakukan hobi 

saya sebelum saya selesai 
mengerjakan tugas sekolah  

F 3 

   19 Saya tidak pernah bertanya 

pada teman walau saya 
mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas dari guru. 

F  

   39 Saya mengurangi kegiatan 
bersenang-senang dengan 
teman, saat banyak tugas 
dari sekolah  

F  

3 Perilaku  Mengulang materi 
pelajaran dan 
menulis catatan 

4 Saya selalu mencatat 
penjelasan dari guru di kelas.  

F 5 

  5 Saya membaca kembali 

catatan pelajaran untuk 
mempertajam ingatan dan 
pemahaman  

F  

   11 Membuat ringkasan materi 
hanya membuang-buang 
waktu saja  

Uf  

   13 Saya tidak pernah mencatat  
materi yang diajarkan oleh 
guru  

Uf  

  



 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

 Perilaku  Mengulang materi 
pelajaran dan 
menulis catatan 

50 Saya tidak pernah membuat 
ringkasan materi pelajaran yang 
sudah saya pelajari di sekolah  

Uf  

  Aktif menghadiri 
kelas 

45 Saya tidak tidak pernah 
meninggalkan pelajaran.  

F 2 

   46 Saya langsung bertanya pada 
guru bila ada pelajaran yang di-
sampaikan belum saya pahami  

F  

  Mengatur tempat 

khusus untuk belajar 

3 Saya membuat kondisi  

lingkungan belajar saya terasa 
menyenangkan 

F 4 

   12 Saya membiarkan tempat 

belajar saya diterangi dengan 
penerangan yang redup 

Uf  

   33 Saya tidak menghiraukan 

dengan adanya barang-barang 
yang berserakan ditempat 
belajar saya  

Uf  

   42 Saya membiarkan meja  belajar 
saya dipenuhi dengan barang-
barang yang tidak diperlukan 
untuk belajar  

Uf  

  Bekerjasama dengan 
teman dalam 
menyelesaikan tugas 

14 Untuk mengerjakan tugas 
sekolah, saya membentuk 
kelompok belajar.  

F 2 

   23 Setiap saya menemui kesulitan 
dalam belajar, saya selalu 
bertanya kepada teman.  

F  

  Meminta bantuan 
teman 

7 Saya meminta bantuan teman 
bila menemukan kendala dalam 
mengerjakan tugas dari guru.  

F 2 

   9 Saya bertanya kepada teman 

ketika saya kesulitan 
memahami mata pelajaran 
tertentu.  

F  

  Meminta bantuan 
guru 

15 Saya merasa tidak perlu ber-
tanya pada guru meskipun  
saya belum paham materi 
pelajaran.  

Uf 2 

   28 Saya menemui guru untuk 
meminta penjelasan ulang atas 
tugas yang belum saya pahami  

F  

      50 

 



 

3.3.2. Skala Pola Asuh Permisif 

Skala yang digunakan untuk mengukur pola asuh 

permisif disusun berdasarkan aspek-aspek menurut 

Hurlock (1993) yaitu kontrol terhadap anak kurang, 

pengabaian keputusan, orang tua bersifat masa bodoh, 

dan orang tua kurang memperhatikan anak. Skala pola 

asuh permisif dibuat dalam bentuk skala likert dengan 

empat mata skala/pilihan jawaban dengan rincian SS 

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

(sangat tidak setuju). Di dalam skala untuk mengukur 

pola asuh permisif terdapat 15 pernyataan yang bersifat 

favorable dan 15 pernyataan yang bersifat unfavorabel 

sehingga jumlah seluruh pernyataan adalah  30, dengan 

skoring sebagai berikut: 

a.  Untuk jenis pernyataan favorabel 

Sangat Sesuai (SS)   : 4, 

Sesuai (S)    : 3, 

Tidak Sesuai (TS)   : 2, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1. 

b.  Untuk jenis pernyataan unfavorabel 

Sangat Sesuai (SS)   : 1, 

Sesuai (S)    : 2, 

Tidak Sesuai (TS)   : 3, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : 4. 

Adapun spesifikasinya nampak pada Tabel 3.2.:  



 

Tabel 3.2. 

Blue Print Variabel Pola Asuh Permisif 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

1 Orang tua 
kurang 
kontrol 

Tidak ada 
pengarahan 
perilaku 

6 Saya menentukan sendiri jam 
belajar saya dirumah.  

F 9 

 9 Saya dapat membeli barang apa 
saja tanpa harus diketahui orang 

tua.  

F  

  10 Orang tua saya selalu 
mengingatkan kepada saya untuk 

mengerjakan tugas sekolah tepat 
waktu. 

Uf  

  13 Jumlah uang saku saya dibatasi 

oleh orang tua  

Uf  

   15 Orang tua saya selalu 
mengetahui apa yang akan saya 

kerjakan hari ini.  

Uf  

   18 Orang tua sering memilihkan 
bacaan yang sebaiknya saya 
baca. 

Uf  

   19 Kalau saya membolos orang tua 
diam saja. 

F  

   23 Orang tua saya selalu 
mengingatkan saya untuk 
mengerjakan pekerjaan rumah 
sebelum saya bermain. 

Uf  

   28 Setiap hari orang tua selalu 
mengingatkan saya untuk 
mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Uf  

  Bebas bergaul 1 Orang tua saya jarang bertanya 
dengan siapa saja saya bergaul. 

F 5 

   5 Orang tua menentukan sampai 
jam berapa saya boleh pergi. 

Uf  

   11 Orang tua tidak peduli jika saya 

bermain sampai larut malam. 

F  

   21 Saya akan pergi kemanapun saya 
mau. 

F  

   27 Orang tua saya tidak mengenal 
satupun teman saya. 

F  

  



 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

2 Pengabaian 
keputusan 

Anak 
mengambil 
keputusan 

sendiri 

22 Saya bebas menggunakan uang 
saku saya untuk membeli apa 
saja.  

F 2 

  25 Saya dapat pergi kemana saja 
tanpa harus minta persetujuan 
dari orang tua  

F  

3 Orang tua 
masa 
bodoh 

Orang tua 
tidak peduli 

3 Orang tua saya tidak mengetahui 
dengan aktivitas saya di luar 
rumah. 

F 6 

  4 Orang tua saya akan membantu 
apabila saya kesulitan dalam 
mengerjakan pekerjaan rumah. 

Uf  

   7 Setiap ada undangan dari sekolah, 
orang tua selalu bersedia datang.  

Uf  

   8 Saya jarang melakukan ibadah 

bersama kedua orang tua saya. 

F  

   14 Ketika pergi ke toko, saya bebas 
memilih model pakaian yang akan 

saya beli.   

F  

   17 Orang tua saya tidak memberlaku-
kan jam belajar untuk saya. 

F  

4 Orang tua 
kurang 
memper-
hatikan 

anak 

Tidak ada 
nasihat 
terkait 
dengan 

pendidikan 

2 Saya membutuhkan persetujuan 
orang tua ketika memilih lembaga 
bimbingan belajar atau les. 

Uf 6 

 12 Orang tua saya memberi pengarah-
an kepada saya untuk melanjut-
kan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi 

Uf  

   16 Saya tidak diharuskan berprestasi 
oleh orang tua, yang penting saya 
bersedia sekolah. 

F  

   24 Tidak ada keharusan dalam 
keluarga saya untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 

F  

   26 Orang tua ikut menentukan dalam 
pemilihan sekolah lanjutan buat 
saya. 

Uf  

   29 Orang tua selalu menanyakan 
tentang pelajaran yang didapat di 
sekolah hari ini.  

Uf  

  



 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

  Tidak ada 
teguran 
ketika anak 

berbuat 
salah 

20 Oranng tua saya selalu menegur 
ketika saya berkelahi di sekolah. 

Uf 2 

  30 Orang tua saya akan menegur 
ketika saya berbuat salah. 

Uf  

      30 

 

3.2.3. Skala Prokrastinasi Akademik 

Dalam penelitian ini skala prokrastinasi akademik 

diadaptasi dari Tuckman Procrastination Scale yang 

dikembangkan oleh B.W Tuckman (1991) dengan 

beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Skala ini disusun berdasarkan aspek mem-

buang waktu, task avoidance (menghindari tugas), dan 

blaming other (menyalahkan orang lain).  

Skala disusun dengan menggunakan skala Likert 

dengan pernyataan yang bersifat favorable berjumlah 19 

item dan unfavorable berjumlah 11 item, sehingga total 

item dalam skala prokrastinasi akademik adalah 30. 

Setiap item memiliki 4 alternatif jawaban, yaitu: SS 

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

(sangat tidak setuju), dengan skoring sebagai berikut: 

a. Untuk jenis pernyataan favorabel 

Sangat Sesuai (SS)  : 4, 

Sesuai (S)   : 3, 

Tidak Sesuai (TS)  : 2, 

Sangat Tidak Sesuai (STS): 1. 

b. Untuk jenis pernyataan unfavorabel 



 

Sangat Sesuai (SS)  : 1, 

Sesuai (S)   : 2, 

Tidak Sesuai (TS)  : 3, 

Sangat Tidak Sesuai (STS): 4. 

Adapun blue print skala prokrastinasi dijelaskan 

dalam Tabel 3.3.: 

 

Tabel 3.3. 

Blue Print Variabel Prokrastinasi Akademik 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

1 Membuang 
waktu 

Menunda  
untuk 

memulai 
mengerjakan 
tugas. 

2 Saya segera mengerjakan soal 
ujian yang telah dibagikan. 

Uf 10 

  4 Saya memanfaatkan waktu 
luang untuk membaca buku 
pelajaran. 

Uf  

   6 Tugas yang didapat dari sekolah 
saya kerjakan kapan saja saya 
mau. 

F  

   17 Menunda menyelesaikan tugas, 
bukanlah cara yang biasa saya 
lakukan.  

Uf  

   18 Saya larut bermain game dan 

mengabaikan materi pelajaran 
yang seharusnya saya baca  

F  

   20 Saya mengerjakan tugas 
sekolah di saat-saat terakhir 
batas waktu pengumpulan  

F  

   22 Saya mengumpulkan tugas 

sebelum tenggang waktu yang 

diberikan oleh guru habis  

Uf  

   26 Saya membiarkan tugas yang 
seharusnya saya selesaikan saat 
ini karena sedang nonton film 
yang saya putar di laptop  

F  

  



 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

   27 Saya mengacuhkan teman 
yang mengajak mengobrol dan 
fokus menyimak penjelasan 

materi pelajaran dari guru. 

Uf  

   28 Saya memilih bermain game, 
daripada belajar.  

F  

  Menunda atau 
mengulur 
waktu dalam 

menyelesaikan 
pekerjaan. 

10 Saya selalu mengerjakan tugas 
dengan tepat waktu.  

Uf 3 

  24 Saya sibuk dengan kegiatan di 

luar sekolah sehingga 
melalaikan tugas yang harus 
saya kerjakan  

F  

   25 Kesulitan yang saya temui 
dalam mengerjakan tugas tidak 
menyurutkan langkah saya 
untuk menyelesaikan tugas 

dengan segera  

Uf  

2 Task 
avoidance 

Menghindari 
tugas karena 

dianggap tidak 
menyenangkan. 

3 Saat pelajaran saya lebih 
tertarik untuk bermain HP 

daripada mendengarkan 
penjelasan guru 

F 2 

   12 Saya selalu mengerjakan tugas, 

meskipun tugas itu tidak 
menyenangkan. 

Uf  

  Menganggap 
suatu 

pekerjaan sulit 
dan kurang 
penting untuk 
dikerjakan. 

11 Saya menunda menyelesaikan 
tugas, meskipun tugas tersebut 

penting 

F 3 

  15 Saya selalu menyelesaikan 
pekerjaan penting, dengan 

waktu luang yang saya miliki.  

Uf  

   30 Saya lebih suka bermain 
dengan teman daripada 

mengerjakan  tugas sekolah. 

F  

3 Blaming 
other 

Menganggap 
orang lain yang 

menyebabkan 
suatu 
pekerjaan 
menjadi sulit. 

7 Saya tidak mengerjakan tugas 
yang saya rasa sulit. 

F 2 

  8 Saya tidak belajar karena 
diajak teman bermain sehingga 
nilai ulangan saya jelek.  

F  

 

  



 

No Aspek Indikator 
Item 

Jml 
No Pernyataan Ket 

  Mencari alasan 
lain untuk 
melakukan 

prokrastinasi. 

1 Saya menghabiskan waktu 
saya untuk bermain daripada 
belajar 

F 10 

   5 Saya tidak mengerjakan 
pekerjaan rumah karena diajak 

teman bermain. 

F  

   9 Saya tidak mengerjakan tugas 
dari sekolah, karena teman-

teman juga tidak mengerjakan.  

F  

   13 Saya selalu menemukan alasan 
untuk tidak mengerjakan 
pekerjaan rumah. 

F  

   14 Ketika saya terlambat 
mengumpulkan tugas, itu 
karena kesalahan saya. 

Uf  

   16 Saya memilih ajakan teman 
untuk pergi jalan-jalan 
daripada mengikuti pelajaran  

F  

   19 Saat di perpustakaan saya 
asyik mengobrol dengan teman 
walau niat semula membaca 
buku pelajaran untuk 

mengerjakan tugas  

F  

   21 Saya menerima ajakan teman 
untuk menonton bioskop dari 

pada belajar untuk ulangan 
esok hari  

F  

   23 Saya belum akan mengerjakan 
tugas yang diberikan oleh guru 

karena teman-teman juga 
belum mengerjakannya  

F  

   29 Saya tidak dapat 

menyelesaikan tugas tepat 
waktu karena kesalahan saya 
sendiri bukan karena orang 
lain.  

Uf  

      30 

 



 

3.3. Populasi, Sampel Penelitian, dan Teknik 

Sampling 

 
Sugiyono (2012) mendefinisikan populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah siswa SMP negeri 10 Salatiga kelas 7, 8 dan 9 

sejumlah 680 siswa.  

Ditambahkan oleh Sugiyono, bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik cluster random sampling dimana siswa 

yang berada dalam satu tingkatan diseleksi secara acak 

dalam satu cluster dan dianggap mempunyai kedudukan 

sama. Jumlah populasi yang terdiri dari 24 kelas, diambil 

6 kelas sebagai sampel penelitian yang terdiri dari kelas 

7A dan 7B, kelas 8F dan 8H, kelas 9F dan 9H dengan 

jumlah sampel 168 siswa. 

3.4. Teknik Analisis Data Penelitian 

3.4.1. Analisis Uji Instrumen 

Untuk mendapatkan alat ukur yang layak 

digunakan dalam penelitian akan dilakukan seleksi item   

dan uji reliabilitas.  Kriteria seleksi item dilakukan 

berdasarkan koefisien korelasi item total (corrected item-



 

total correlation) yang diolah dengan menggunakan 

program SPSS for Window versi 16.0. Azwar (2012) 

menyebutkan bahwa item yang mencapai koefisien 

korelasi minimal 0,30 daya diskriminasinya dianggap 

memuaskan.  Oleh karena itu apabila terdapat item yang 

memiliki skor dibawah 0,30 dinyatakan gugur. Setelah 

seleksi item dilaksanakan, tahap berikutnya adalah 

melakukan analisa reliabilitas terhadap butir-butir yang 

memiliki daya diskriminasi yang memuaskan. Prosedur 

penentuan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

koefisien reliabilitas Alpha yang dikembangkan oleh Alpha 

Cronbach.  Adapun perhitungan koefisien reliabilitas 

Alpha akan diproses dengan menggunakan program SPSS 

for Windows versi 16.0. Sedangkan  penentuan kategori 

tingkat reliabilitas dengan koefisien alpha mengacu 

pendapat Nunnally (1994) dalam Gozali (2013:48) yang 

menyatakan bahwa skala dianggap reliabel ketika 

memenuhi koefisien alpha (α) lebih besar dari 0,70. 

Sedangkan  penentuan kategori tingkat reliabilitas dengan 

koefisien Alpha mengacu dari Sugiyono (2012) seperti 

tampak pada Tabel 3.4.: 

Tabel 3.4. 

Pedoman Penilaian Reliabilitas Skala 

Alpha Kriteria 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 

Sangat kuat 



 

3.4.2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Tahap 

pertama dilakukan uji asumsi klasik, dan tahap kedua 

dilakukan uji hipotesis. 

3.4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa 

pengujian yang harus dilakukan, yakni Uji Normalitas, Uji 

Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji distribusi 

data yang digunakan dalam model regresi. Apakah data 

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Untuk  mengetahui  apakah  data  telah terdistribusi  

normal  atau  tidak adalah dengan menggunakan analisis 

grafik dan uji statistik.  

Analisis  grafik  dilakukan  dengan  melihat  grafik  

histogram dan  melihat gambar  normal  probability  plot.  

Apabila kurva yang terlihat pada grafik histogram tidak 

melenceng ke kanan atau kekiri, maka data telah 

terdistribusi normal. Sedangkan dalam gambar  normal  

probability  plot,  distribusi  normal  akan  membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal.  Jika  distribusi  



 

data  residual  normal,  maka  garis  yang  menggambar-

kan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov dimana data 

dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05. 

b. Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2013) menjelaskan, uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

di antara variabel independen. Model regresi yang bebas 

multikolinearitas apabila mempunyai nilai Tolerance di 

atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak 

berubah, maka disebut sebagai homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan 

melihat grafik scatterplot. Jika titik-titik tidak membentuk 

pola tertentu dan menyebar di atas dan di bawah angka 



 

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ghozali (2013),  jika titik-titik 

tidak mempunyai pola yang jelas, serta menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.4.2.2. Uji Hipotesis 

Untuk melakukan analisis terhadap data yang telah 

terkumpul dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

teknik analisis regresi. Muhidin (2007) menyatakan 

bahwa analisis regresi dipergunakan untuk menelaah 

hubungan antara dua variabel atau lebih,  atau untuk 

mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen dalam 

suatu fenomena yang kompleks.  

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur pengaruh antara self 

regulated learning dan pola asuh permisif terhadap 

prokrastinasi akademik yang dinyatakan dalam bentuk 

persamaan matematik sebagai berikut:  

Y = α + β1 x1 + β2 x2 + e 

dengan Y = prokrastinasi akademik, 

α = konstanta, 

β = koefisien regresi, 

x1 = self regulated learning, 

x2 = pola asuh permisif, 

e = error. 

 



 

3.5. Uji Coba Instrumen 

Untuk mengetahui keabsahan data (item gugur dan 

item yang memenuhi syarat) dan reliabilitas instrumen 

penelitian yang akan digunakan, perlu dilakukan uji coba 

instrumen. Uji coba instrumen dilakukan pada tanggal 7 

Maret 2015 di SMP Negeri 10 Salatiga. Skala dibagikan 

kepada siswa SMP Negeri 10 Salatiga Kelas 7H, 8E, 8G, 

dan 9G yang berjumlah 111 orang. 

3.5.1. Hasil Uji Coba Skala Prokrastinasi 

Uji coba instrumen yang telah dilakukan terhadap 

30 item pernyataan yang ada di dalam skala prokrastinasi 

menghasilkan 23 item memenuhi syarat dengan nilai r 

lebih besar dari 0,30 dan 7 item gugur. Nilai r (Corrected 

Item-Total Correlation) dari 23 item yang memenuhi syarat 

bergerak dari 0,345 – 0,659 dengan koefisien Alpha 

Cronbach 0,887 yang termasuk dalam kategori sangat 

kuat. Sebaran item yang memenuhi syarat dan yang 

gugur disajikan pada Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5. 

Hasil Seleksi Item Uji Coba Skala Prokrastinasi 

Aspek Item Yang Memenuhi 

Syarat 

Item 

Gugur 

Jumlah 

Item 

Membuang waktu 
4, 6, 10, 18, 20, 22, 24, 

26, 27, 28, 
2, 17, 25 13 

Task avoidance 11, 12, 30, 3, 15 5 

Blaming other 
1, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 

21, 23, 
14, 29 12 

Jumlah 23 7 30 



 

3.5.2. Hasil Uji Coba Skala Self Regulated Learning 

Uji coba instrumen yang telah dilakukan terhadap 

50 item pernyataan yang ada di dalam skala self-regulated 

learning menghasilkan 39 item memenuhi syarat dengan 

nilai r lebih besar dari 0,30 dan 11 item gugur. Nilai r 

(Corrected Item-Total Correlation) dari 39 item yang 

memenuhi syarat bergerak dari 0,315 – 0,641 dengan 

koefisien Alpha Cronbach 0,918 yang termasuk dalam 

kategori sangat kuat. Sebaran item yang memenuhi syarat 

dan yang gugur disajikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. 
Hasil Seleksi Item Uji Coba Skala Self-regulated Learning 

Dimensi Item Yang Memenuhi Syarat Item Gugur 
Jumlah 

Item 

Kognisi 
2, 6, 8, 16, 20, 21, 26, 29, 34, 

36, 37, 38, 44, 47, 48, 49, 
17, 30, 18 

Motivasi 
1, 18, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 

35, 39, 40, 41, 43, 
10, 19, 15 

Perilaku 
4, 5, 9, 11, 13, 15, 33, 42, 46, 

50, 

3, 7, 12, 14, 

23, 28, 45, 
17 

Jumlah 39 11 50 

 

3.5.3. Hasil Uji Coba Skala Pola Asuh Permisif 

Uji coba instrumen yang telah dilakukan terhadap 

30 item pernyataan yang ada di dalam skala pola asuh 

permisif menghasilkan 21 item memenuhi syarat dengan 

nilai r lebih besar dari 0,30 dan 9 item gugur. Nilai r 

(Corrected Item-Total Correlation) dari 21 item yang 

memenuhi syarat bergerak dari 0,320 – 0,605 dengan 

koefisien Alpha Cronbach 0,853 yang termasuk dalam 



 

kategori sangat kuat. Sebaran item yang memenuhi syarat 

dan yang gugur disajikan pada Tabel 3.7.  

 
Tabel 3.7. 

Hasil Seleksi Item Uji Coba Skala Pola Asuh Permisif 

Aspek 
Item Yang Memenuhi 

Syarat 

Item 

Gugur 

Jumlah 

Item 

Orang tua 

kurang kontrol 

5, 10, 11, 13, 15, 19, 

21, 23, 28 

1, 6, 9, 
18, 27 

16 

Pengabaian 

keputusan 
22, 25  2 

Orang tua masa 

bodoh 
3, 4, 8, 17 7, 14 6 

Pendidikan 

bersifat bebas 
2, 12, 16,  26, 20, 29, 24, 30 8 

Jumlah 21 9 30 

 

Dengan demikian berdasarkan hasil uji coba seleksi 

item yang dilakukan terhadap masing-masing skala, 

maka skala prokrastinasi akademik, self-regulated 

learning, dan pola asuh permisif merupakan alat ukur 

yang dapat diandalkan. 

 


