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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang akan dikaji pada penelitian ini adalah : 

Variabel tergantung : Prokrastinasi Akademik 

Variabel bebas  : Pelatihan Muhasabah 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pelatihan Muhasabah 

Pelatihan Muhasabah adalah sebuah pelatihan yang disusun untuk 

menurunkan prokrastinasi akademik mahasiswa aktivis agar dapat mengerti dan 

memahami diri. Ketika seorang individu memahami dirinya melalui muhasabah 

atau menginstrospeksi diri  akan terbentuk kesadaran baru bagaimana seharusnya 

seorang pelajar dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa sehingga 

pada akhirnya dapat memperbaiki sesuatu hal yang kurang sempurna agar 

membuahkan rasa  tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia. 

Melalui pelatihan Muhasabah dapat membantu mahasiswa aktivis dalam 

menurunkan prokrastinasi akademik karena sebelum mahasiswa menurunkan 

prokrastinasi akademik maka diperlukannya kesadaran diri mahasiswa terlebih 

dahulu. Berikut beberapa sesi pelatihan Muhasabah, yaitu (1) Ta’aruf,  (2) 

Amanah dan Tanggung Jawab, (3) Pemahaman diri, (4) Memanah Sasaran, (5) 

Evaluasi diri. 
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2. Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi akademik merupakan suatu perilaku menunda-nunda 

mengerjakan tugas atau pekerjaan akademik yang dilakukan secara sengaja, 

dilakukan terus menerus, serta memilih  melakukan kegiatan  lain yang lebih  

menyenangkan sehingga berdampak pada penyelesaian tugas tidak sesuai waktu. 

Tingkat  prokrastinasi  akademik dapat  diukur  melalui  empat  indikator  yaitu 

Perceived time (Indikator: gagal menepati tenggat waktu penyelesaian skripsi & 

Memanfaatkan waktu “sekarang”), Emotional Distress (Indikator:Cemas sehingga 

terlambat menyelesaikan skripsi & Perasaan tidak nyaman menyelesaikan skripsi 

), Intention-Action Gap (Indikator: Adanya jarak antara keinginan dan kenyataan, 

Tidak konsisten bertindak dalam proses penyelesaian skripsi), dan Perceived 

Ability (Indikator: Cenderung melakukan kegiatan lain yang tidak berorientasi 

pada tugas akademik & Ragu-ragu sehingga menyalahkan diri sendiri terkait 

skripsi). Prokrastinasi akademik pada mahasiswa aktivis ini diukur menggunakan 

skala prokrastinasi akademik dengan tipe skala Likert. Semakin tinggi skor pada 

skala, maka menunjukkan semakin tinggi pula tingkat prokrastinasi akademik 

mahasiswa aktivis dan semakin rendah skor pada skala maka menunjukkan 

semakin rendah pula tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa aktivis.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan kategori skor prokrastinasi akademik tinggi 

dan sedang. Perekrutan subjek penelitian dilakukan dengan cara melakukan 

screening pada mahasiswa aktivis di Fakultas Psikologi yang sedang mengerjakan 
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skripsi sejumlah 60 mahasiswa yang terdaftar aktif, baik yang termasuk dalam 

jabatan struktural maupun fungsional dalam organisasi kemahasiswaan dan Unit 

Kegiatan Mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan terdiri dari IMM (Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah), Al-Qolam/ Imamupsi (Ikatan Mahasiswa Muslim 

Psikologi), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), dan BEM (Badan Eksekutif 

Mahasiswa), selanjutnya Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari Suof, Teater Lugu, 

Psyche, dan Psychopala. Screening menggunakan skala prokrastinasi akademik 

disertai dengan menyertakan identitas singkat (nama lengkap, jenis kelamin, usia, 

semester/angkatan, jenis organisasi yang diikuti, dan nomor HP). Screening ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa aktivis. 

Nantinya subjek yang terjaring merupakan mahasiswa aktivis yang  

memperoleh  kriteria  skala  prokrastinasi  akademik  dengan  skor  tinggi dan 

sedang pada  skor  skala. Alasan  kriteria  penentuan  pada  skala  prokrastinasi  

akademik  dengan  skor  tinggi dan sedang  tersebut mengacu pada makna skor 

skala yang menunjukkan bahwa semakin tinggi skor skala prokrastinasi akademik 

maka adanya kecenderungan mahasiswa aktivis tersebut memiliki penundaan 

pada penyelesaian tugas akhir (Djing, 2010). Setelah ditemukan calon subjek yang 

memenuhi kriteria penelitian, calon subjek tersebut diminta mengisi informed 

consent yaitu sebuah bentuk persetujuan keterlibatan subjek hingga akhir 

penelitian dilaksanakan. Kemudian, bagi subjek yang terpilih, dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : 

1. Skala Prokrastinasi Akademik 

Penyusunan kisi-kisi skala prokrastinasi akademik mengacu pada teori 

(Ferrari, Johnson, & Mc Cown, 1995). Ferrari dan kedua temannya menjelaskan 

bahwa terdapat empat aspek seseorang memiliki prokrastinasi akademik, antara 

lain : 1) Perceived Time, dengan indikator Penyelesaian tugas akademik dan 

Pemanfaatan waktu 2) Emotional Distress, dengan indikator Terlambat 

menyelesaikan tugas akademik dan Perasaan tidak menyenangkan 3) Intention-

Action Gap, dengan indikator Jarak waktu antara rencana dan kinerja dan Tidak 

konsisten serta 4) Perceived Ability, dengan indikator Ragu-ragu terhadap skripsi 

dan cenderung berkegiatan lain yang mendatangkan kesenangan meskipun tidak 

berorientasi pada tugas akademik. Berikut kisi-kisi instrumen penelitian dalam 

tampilan blue print :  
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Tabel 2. Blue Print 

No 

Aspek Skala 

Prokrastinasi 

Akademik 

Indikator 
Item 

Favourable 

Item 

Unfavourable 
Jumlah 

1 Perceived Time 

Penyelesaian tugas 

akademik 

1, 4, 13, 20, 

21, 33 

2, 29 

8 

Pemanfaatan waktu 3, 12 5, 22 4 

2 
Emotional 

Distres 

Terlambat 

menyelesaikan tugas 

akademik 

7, 18, 32, 39 6, 19 

6 

Perasaan tidak 

menyenangkan 

36 37 
2 

3 
Intent on-Action 

Gap 

Jarak waktu antara 

rencana dan kinerja 

8, 9, 14, 16, 

34 

27, 31 
7 

Tidak konsisten 25 17 2 

4 
Perceived 

Ability 

Cenderung 

berkegiatan lain yang 

mendatangkan 

kesenangan meskipun 

tidak berorientasi 

pada tugas akademik 

10, 15, 24, 

40 

11, 23, 26, 28, 

38 

9 

Ragu-ragu terhadap 

skripsi 

35 30 
2 

Jumlah  24 16 40 

 

Tabel 3. Cara Skoring Skala Prokrastinasi Akademik 

Respon  Skor Item Favourable Skor Item Unfavourable 

Sangat Sesuai 4 1 

Sesuai 3 2 

Tidak Sesuai 2 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 4 

 

2 Observasi  

Observasi dilakukan sebagai metode  pendukung  pengumpulan  data 

selama pelatihan dilaksanakan untuk  mengetahui efektivitas intervensi  pada 

setiap subjek. Observasi dalam penelitian ini bertujuan  untuk mengamati subjek 

selama berlangsungnya pelatihan kemudian dari hasil  observasi tersebut akan  
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digunakan  sebagai  data  pendukung pada pembahasan subjek secara individual. 

Berikut ini contoh lembar observasi selama pelatihan: 

Tabel 4. Lembar Observasi 

No Perilaku/ Ekspresif yang terlihat 

Pengamatan 

Keterangan 
Muncul 

Tidak 

Muncul 

1 Aktif untuk  bertanya kepada trainer    

2 Akrab dengan peserta lain    

3 Memperhatikan saat menerima materi    

4 Membuat forum dalam forum    

5 Ekspresi sedih saat sesi pelatihan    

6 Ekspresi senang saat pelatihan    

7 

Berani mengemukakan pendapat 

kepada subjek yang lain maupun 

kepada trainer 

   

8 
Antusias mengerjakan lembar kerja 

saat pelatihan  

   

9 Aktif dalam diskusi kelompok    

10 

Akhir sesi, menyadari kesalahan-

kesalahan yang telah dilakukan selama 

proses mengerjakan skripsi sebagai 

mahasiswa aktivis 

   

Hal lain yang menonjol : 

 

 

 

 

 

 

3. Wawancara 

 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data dari 

responden. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur 

yaitu peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu 

(Moleoing, 2000). Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan 

muhasabah memiliki pengaruh terhadap responden. 
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Tabel 5. Pedoman Wawancara Setelah Pelatihan Muhasabah 

No Pertanyaan 

Setelah pelatihan muhasabah dilaksanakan 

1 Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pelatihan? 

2 Menurut anda sesi yang paling menarik dari pelatihan pada sesi apa? 

- - Mengapa sesi tersebut menjadi sesi atau bagian yang paling menarik? 

3 Menurut anda sesi yang paling sulit untuk dipahami pada sesi apa? 

- - Mengapa sesi tersebut menjadi sesi yang paling sulit dipahami? 

4 Menurut anda sesi yang paling mudah dipahami dan dilakukan pada 

sesi apa? 

- - Mengapa anda dapat berpendapat seperti itu? 

5 Apa saja yang anda dapat dari pelatihan? 

6 Bagaimana tanggapan anda untuk pelatihan ini lebih baik kedepannya? 

7 Setelah mengikuti pelatihan ini, apa harapan anda selanjutnya? 

Follow-up 

1 Apa materi-materi yang masih anda ingat dari pelatihan? 

2 Adakah materi-materi pelatihan yang telah anda praktekkan? 

- - Apa saja yang telah anda praktekkan? 

 

4. Lembar Kerja Pada Modul Muhasabah 

Modul pelatihan Muhasabah berisi  panduan  lengkap  berkaitan  dengan 

proses  pelatihan  Muhasabah. Di  dalamnya  berisi  penjelasan  singkat  tentang 

pelatihan muhasabah, pedoman pelatihan, tujuan setiap sesi pelatihan, kegiatan 

setiap sesi pelatihan, materi yang diberikan oleh trainer, serta lembar kerja. Subjek 

diharapkan  dapat  terbantu  dengan  adanya  modul selama mengikuti pelatihan 

muhasabah. Data yang diperoleh melalui lembar kerja pada modul akan dianalisis 

secara  kualitatif  sebagai  data  pendukung. 
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E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk 

merancang suatu penelitian. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Alat Ukur 

Validitas dan reliabilitas suatu alat ukur sangat diperlukan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka sebelum dimulai suatu 

penelitian lebih baik alat ukur yang digunakan diuji daya beda aitem dan 

reliabilitasnya. Reliabilitas merupakan sejauhmana hasil suatu alat ukur 

dapat dipercaya, dimana hasil pengukuran tersebut dapat dipercaya jika 

responden yang sama memberikan hasil pengukuran yang relatif tidak 

berbeda setelah pengukuran dilaksanakan beberapa kali (Azwar, 2008). 

Dalam penelitian ini skala prokrastinasi akademik yang telah 

disusun kemudian dilakukan uji daya beda aitem dan reliabilitasnya 

dengan menggunakan program statistik SPSS 21. Skala dikatakan 

reliabel jika nilai Alpha Cronbach (α) > 0,60 dan reliabilitas  dianggap  

memuaskan apabila koefisiennya mencapai 0,900, karena  semakin  

mendekati  koefisien  1,000  maka reliabilitas  dianggap  semakin  baik  

dan  tinggi  (Azwar, 2008). 

Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperoleh 

disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi. Terdapat dua kondisi 

yang diterima yang diacu sebagai validitas internal dan validitas 

eksternal. Validitas internal merupakan sejauh mana hubungan sebab dan 
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akibat antara variabel bebas dan variabel tergantung yang ditemukan 

dalam penelitian (Saiffudin, 2019). 

Berbagai macam gangguan validitas internal harus dihilangkan 

atau diminimalisasi untuk menningkatkan kualitas penelitian eksperimen. 

Identifikasi ancaman terhadap validitas internal dapat dilihat pada tabel 

6: 

Tabel 6. Pengontrolan Untuk Validitas Internal 

No 
Gangguan Validitas 

Internal 

Pengontrolan 

1 

Pengujian (screening, 

pengukuran pretest 

dan posttest) 

Menggunakan instrumen pengukuran yang sama akan 

tetapi peneliti mengacak butir pernyataan. 

2 Instrumen pengukuran 

Membuat instrumen pengukuran yang berkualitas dengan 

melaksanakan setiap tahapan pembuatan alat ukur 

sehingga menghasilkan reliabilitas dan validitas yang 

baik. 

3 
Keluarnya subjek 

penelitian 

Menjalin komunikasi yang baik dengan subjek, bersikap 

terbuka mengenai informasi penelitian terhadap subjek 

(meskipun tidak semua informasi penelitian diberikan), 

menekankan informed consent, jika ada subjek yang tidak 

mengikuti penelitian atau keluar maka digugurkan dan 

datanya tidak diolah karena tidak utuh. 

4 Bias eksperimenter Bersikap objektif dan melibatkan observer lain. 

5 Efek partisipan 
Tidak menampakkan lembar observasi saat penelitian 

dilaksanakan agar subjek merasa tidak diawasi. 

6 Demoralisasi 

Membuat lokasi yang berbeda antara kelompok 

eksperimen (ruang audio visual lantai 2) dan kelompok 

kontrol (ruang lab.eksperimen lantai 1), serta melakukan 

komunikasi dan koordinasi yang baik dengan subjek 

penelitian di kedua kelompok. Peneliti berharap dapat 

meminimalisasi rasa ingin tahu subjek kelompok kontrol 

terhadap subjek kelompok eksperimen sehingga 

keinginan untuk mempelajari perlakuan pada kelompok 

eksperimen minim. Selain itu, dapat mencegah rasa iri 

antar subjek penelitian.  

 

b. Penentuan Responden 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 60 

mahasiswa aktivis yang memiliki jabatan struktural maupun fungsional 
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yang tersebar di Organisasi Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan 

Mahasiswa di Fakultas Psikologi UMS yang belum menyelesaikan studi 

S1. Selanjutnya peneliti melakukan screening kembali dengan 

menggunakan skala prokrastinasi akademik untuk mengidentifikasi 

tingkatan prokrastinasi akademik yang dimiliki oleh mahasiswa aktivis. 

Hasil screening tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah (Azwar, 2008). Berikut ini langkah-langkah 

pengelompokan sebagai berikut : 

1) Standar dalam kategorisasi penentuan  subjek 

Tabel 7. Standar Dalam Kategorisasi Penentuan Subjek 

Item Rumus Keterangan 

X-Min Skor minimum X 

jumlah keseluruhan 

item pernyataan skala 

Jumlah skor minimum yang didapatkan oleh 

subjek 

X-Max Skor maksimum X 

jumlah keseluruhan 

item pernyataan skala 

Jumlah skor maksimum yang didapatkan oleh 

subjek 

Range X. Max – X.min Jarak nilai yang didapatkan oleh subjek 

Mean (X.Max – X.Min) /2 Rata-rata skor yang didapatkan oleh subjek 

Standar 

Deviasi 

Range / 6 Nilai yang dimanfaatkan dalam menentukan 

sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat 

titik data individu ke skor rata-rata sampel. 

Standar deviasi di kalkulasi berdasarkan curve 

normal 

 

2) Rumus Kategorisasi 

Tabel 8. Rumus Kategorisasi Dalam Penentuan Subjek 

Kategorisasi Rumus 

Rendah X < M – 1SD 

Sedang X < M – 1SD ≤ X < M + 1SD 

Tinggi M + 1SD ≤ X 
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Tahap selanjutnya adalah calon subjek yang memenuhi kriteria 

penelitian, calon subjek tersebut diminta mengisi informed consent yaitu 

sebuah bentuk persetujuan keterlibatan subjek hingga akhir penelitian 

dilaksanakan. Kemudian, bagi subjek yang terpilih, dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dimana 

pembagian kelompok tersebut dilakukan dengan cara mengurutkan 

urutan daftar peserta subjek, untuk subjek yang memiliki daftar peserta 

dengan nomor urut ganjil masuk dalam kelas kelompok eksperimen, 

sedangkan subjek yang memiliki daftar peserta dengan nomor urut genap 

masuk dalam kelas kelompok kontrol. 

c. Penyusunan Modul Pelatihan 

Modul pelatihan merupakan pedoman pelaksanaan pelatihan yang 

di  dalamnya  berisi  penjelasan  singkat  tentang pelatihan muhasabah, 

pedoman pelatihan, tujuan setiap sesi pelatihan, kegiatan setiap sesi 

pelatihan, materi yang diberikan oleh trainer, serta lembar kerja. Berikut 

cetak modul pelatihan dapat dilihat pada tabel 9 : 
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Tabel 9. Modul Pelatihan 

Sesi Tujuan Prosedur Kegiatan Waktu Alat & Bahan 

Ta’aruf 1. Membantu peserta saling 

mengenal satu sama lain 

2. Menciptakan suasana yang hangat 

sebagai pembukaan 

3. Membantu peserta untuk terlibat 

aktif, komunikatif, dan interaktif 

selama berjalannya kegiatan 

4. Membantu peserta menumbuhkan 

semangat untuk mengikuti 

pelatihan dari awal hingga akhir 

5. Membantu peserta mendesain 

suasana hati dengan perasaan 

enjoy dan menyenangkan 

1. Trainer menyapa peserta dengan hangat dan meperkenalkan dirinya 

(7’) 

2. Trainer langsung mengajak peserta bermain game ta’aruf (13’) 

Game ta’aruf bertujuan untuk saling mengenalkan diri masing-

masing kepada peserta lainnya.  

Caranya adalah dengan membentuk kelompok laki-laki dan 

kelompok perempuan berjajar, kemudian memainkan fun games 

Tono-Tini, dari fun games tersebut yang salah akan diminta maju 

kedepan dan memperkenalkan dirinya   

 

± 08.00 

– 

08.20 

 

(20 

menit) 

Mic dan Speaker 

Amanah dan 

Tanggung 

Jawab  

1. Membantu peserta mengenali 

amanah dan tugasnya sebagai 

mahasiswa  

2. Membantu peserta untuk terlibat 

komunikasi interaktif tentang hal-

hal yang dihadapi selama menjadi 

mahasiswa aktivis yang sedang 

mengerjakan skripsi 

3. Membantu peserta untuk 

menumbuhkan motivasi 

mengerjakan skripsi  

4. Membantu peserta untuk 

berpikiran positif tentang manfaat  

mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas akhir sebelum deadline 

dosen pembimbing 

 

 

1. Trainer memberikan materi tentang “Mahasiswa, Amanah, dan 

Tanggung Jawab” (25’) 

2. Trainer  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk bertanya  

tentang  materi  yang  dipaparkan  kemudian peserta  dan  trainer  

saling berdiskusi (10’) 

3. Trainer membagi  peserta  menjadi  kelompok - kelompok kecil (@2-

3 orang) dan  meminta  masing - masing  peserta saling  sharing 

tentang pengalamannya menjadi mahasiswa aktivis tingkat akhir 

yang sedang mengerjakan skripsi serta kendala-kendala yang mereka 

hadapi, peserta saling memberikan solusi terhadap masalah yang 

dialami rekannya(15’) (Lembar Kerja 1) 

4. Trainer menampung semua keluhan- keluhan peserta dan 

memberikan motivasi agar peserta selalu berpikiran positif tentang 

manfaat menyelesaikan skripsi sebelum deadline (10’) 

 

 

 

± 08.20 

– 09.20 

 

(60 

menit) 

1. LCD – Laptop – 

Speaker – Mic 

2. Pulpen, lembar 

kerja 1 

3. Materi 
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Sesi Tujuan Prosedur Kegiatan Waktu Alat & Bahan 

Pemahaman 

diri 

1. Peserta mengetahui cara 

muhasabah menurut Imam Al-

Ghazali 

2. Peserta menyadari  sepenuhnya 

akan  kesalahan  serta   kekeliruan  

yang   telah dilakukan selama 

menjadi mahasiswa  aktivis yang 

sedang menyelesaikan skripsi 

3. Peserta mendapatkan   secercah 

harapan akan datangnya keajaiban  

bahwa  masalah  akan bisa  diatasi  

atas  potensi  dirinya 

4. Peserta menjadi bertambah 

optimis bahwa apa yang di 

inginkannya bisa tercapai disertai 

dengan niat baik dan ikhlas 

1. Trainer menjelaskan cara muhasabah, antara lain  

a. Melihat kesalahan yang lalu 

1) Peserta belum menyadari pentingnya menyeimbangkan 

organisasi dan akademik, karena mempersepsikan organisasi 

lebih menarik sedangkan skripsi hanya membuat stress 

2) Peserta menunda mengerjakan skripsi, lebih memilih 

kegiatan organisasi karena organisasi tidak hanya 

menggunakan otak untuk mengerjakan tetapi juga fokus dan 

dapat diaplikasikkan secara langsung 

3) Peserta menganggap skripsi memiliki batas waktu 

sedangkan tugas organisasi dikerjakan dalam kurun waktu 

yang fleksibel meskipun ada tenggat waktu 

4) Peserta menganggap skripsi adalah kegiatan yang monoton 

sedangkan organisasi tidak 

b. Mengevaluasi kesalahan yang telah dilakukan 

Melihat latar belakang mahasiswa aktivis kurang mampu 

mengevaluasi perilaku diri sehingga menyebabkan penundaan 

penyelesaian skripsi maka dilakukannya instrospeksi diri dari 

kesalahan yang lalu (a) 

c. Berdzikir dan mengingat Allah serta mengingat akan tujuan 

peserta kuliah dan tanggung jawab kepada orang tua 

2. Trainer menanyakan hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk  

mencapai  tujuan sebagai mahasiswa aktivis yang sedang 

menyelesaikan skripsi, mendapatkan nilai A dan mampu 

melaksanakan semua jobdesc dalam organisasi(10’) (Lembar Kerja 

2) 
3. Menggiring peserta untuk  menyusun  daftar  hal - hal yang perlu 

dirubah dan memperbaiki diri selama menjadi mahasiswa aktivis 

yang sedang mengerjakan skripsi (10’) 

4. Trainer mengajak peserta untuk refleksi diri (20’) 

5. Trainer terlebih  dahulu  melakukan   bimbingan   spiritual agama   

islam   

 

± 09.20 

– 10.35 

 

(75 

menit) 

1. Speaker – Mic 

2. Lembar Kerja 2 

– Bolpoin  
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Sesi Tujuan Prosedur Kegiatan Waktu Alat & Bahan 

  dengan  menjelaskan anjuran-anjuran menghargai waktu seperti 

dalam sebuah hadist yang di Riwayatkan oleh Abu Mas’uh Al-

Anshori menceritakan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan 

umatnya untuk selalu menyegerakan sholat ketika telah tiba 

waktunya. Cuplikan  hadist tersebut secara implisit dapat dikaitkan 

dengan menyegerakan untuk segera mengerjakan skripsi sehingga 

dapat menghindari tindakan-tindakan menunda atau prokrastinasi  

“Bagi Allah SWT, tidak ada yang tidak mungkin teratasi jika peserta 

mau berusaha dan berdoa meminta kepada-Nya” (5’) 

6. Trainer memberikan pertanyaan 

“Bagaimana perasaan teman-teman seketika masalah telah 

terselesaikan yaitu perilaku prokrastinasi berkurang hingga 

hilangnya perilaku prokrastinasi tersebut kemudian teman-teman 

dapat menyeimbangkan kualitas diri antara bidang akademik dan 

organisasi, berkat usaha gigih dan tidak putusnya harapan akan 

datangnya pertolongan Allah SWT kepada peserta?” (10’) 

 Pertanyaan tersebut akan mengarahkan peserta agar 

menyadari dan memahami dirinya sendiri bahwa manusia 

diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada 

dirinya bukan untuk terus menerus disesali, dan sangat 

mungkin tujuan (nilai A pada hasil akhir skripsi segera 

terwujud dengan mengurangi perilaku prokrastinasi) 

 Tahapan ini menjadi sangat penting karena bisa sangat 

memungkinkan peserta bangkit melampaui pikiran yang  

terbatas, negatif, dan hanya memikirkan aktivitas yang 

menyenangkan saja, sehingga mereka bisa mengembangkan 

solusi sendiri sesuai imajinasi dan harapannya 

8. Dzikir bersama melalui pemutaran Video Dzikir bersama Ustad Hanan 

Attaki (5’) 
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Sesi Tujuan Prosedur Kegiatan Waktu Alat & Bahan 

Memanah 

Sasaran 

1. Membantu peserta menumbuhkan 

motivasi dan tujuan hidup melalui 

langkah menjadi mahasiswa 

aktivis yang memenuhi tanggung 

jawab skripsi 

2. Membantu peserta membentuk 

“mental besi” untuk menghadapi 

tekanan di dunia perkuliahan 

1. Trainer meminta peserta menuliskan timeline kehidupan dari tahun 

yang lalu hingga tahun sekarang dengan menuliskan apa yang pernah 

ia capai dan pernah gagal selama berada di dunia perkuliahan 

(terutama saat menjadi mahasiswa aktivis yang sedang mengerjakan 

skripsi) (10’) (Lembar Kerja 3) 

Trainer mengajak peserta bermain game “dream maker tree” 

Awalnya trainer menggambar sebuah pohon di kertas karton besar 

seukuran papan tulis. Trainer mengilustrasikan bagian batang pada 

pohon merupakan kehidupannya saat ini sedangkan bagian mahkota 

adalah masa depan mereka yang harus diperjuangkan dari sekarang. 

Kemudian meminta peserta menuliskan cita-citanya di kertas warna-

warni  di pohon harapan. Game ini bertujuan untuk menumbuhkan 

motivasi pada peserta pelatihan (15’) 

2. Trainer menjelaskan hikmah dari game “dream maker tree” 

kemudian menayangkan video orang sukses yang berawal dari 

harapan-harapan terdahulu (5’) 

3. Trainer menguatkan motivasi peserta dan membentuk “mental besi” 

karena manfaat bidang akademik dan organisasi dapat dimanfaatkan 

ketika dalam dunia kerja, trainer mengajak peserta menggambarkan 

mimpi 5 tahun kedepan menjadi apa (10’) (Lembar Kerja 4) 

4. Mengajak mahasiswa membuat “Alphabet Work”  kegiatan dalam 

kurun waktu satu minggu (10) (Lembar Kerja 5) 

±10.35-

11.40 

 

(65 

menit) 

1. Speaker – Mic 

2. pulpen, lembar 

kerja 3, lembar  

 

 

 

 

 

ISHOMA 

 

 

 

 

 

±11.40-

12.30 

(50 

menit) 
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Sesi Tujuan Prosedur Kegiatan Waktu Alat & Bahan 

Evaluasi diri Mengevaluasi diri peserta dan dapat 

mengubah pandangan mahasiswa 

aktivis terhadap organisasi dan 

skripsi 

1. Trainer meminta peserta mengisi lembar refleksi diri (Lembar 

Kerja 6) (10’) 

2. Peserta mengisi lembar evaluasi yang telah disediakan (10’) 

(Lembar Kerja 7) 
3. Trainer membagi penyebab-penyebab perilaku prokrastinasi yang 

terjadi pada mahasiswa aktivis Fakultas Psikologi, dan mengajak 

peserta berdiskusi (10’) 

4. Trainer menguatkan peserta untuk tetap mengevaluasi diri setiap 

harinya dan mampu mengubah pandangan mahasiswa aktivis 

terhadap organisasi dan skripsi (5’) 

5. Pemutaran video “Skripsi Harus Tuntas!” (5’) 

±12.30-

13.10 

 

(40 

menit) 

1. Speaker – Mic 

2. pulpen, lembar 

kerja 6  

Penutup 
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

agar dapat disempurnakan 

1. Trainer mempersilahkan setiap peserta mengemukakan kesannya 

selama mengikuti pelatihan serta masukan-masukan untuk 

penyempurnaan rancangan pelatihan selanjutnya(15’) 

2. Trainer menutup pelatihan dengan mengucapkan terimakasih kepada 

peserta atas partisipasinya selama pelatihan berlangsung, kemudian 

pelatihan ditutup dengan doa (15’) 

±13.10 

– 13.40 

(30 

menit) 

Lembar kerja 7 
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1) Uji Kelayakan Modul 

Validasi modul dilaksanakan oleh Professional Judgement. 

Professional Judgement yang diperlukan untuk mengkaji kesesuaian 

materi dan media yang digunakan dalam rangka menurunkan 

prokrastinasi akademik. Professional Judgement peneliti berikan 

kepada kalangan akademisi dan praktisi, dari kalangan akademisi 

peneliti memberikan kepada salah dua dosen di Fakultas Psikologi 

UMS dan dari kalangan praktisi. 

2) Informed Consent 

Sesuai dengan aturan dan etika dalam sebuah penelitian, persetujuan 

dari responden dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed 

Consent berisi tentang aturan main dan kesediaan responden selama 

mengikuti pelatihan. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini dari terdapat responden yang masuk pada kelompok 

eksperimen akan mendapatkan pelatihan muhasabah. Jadwal kegiatan yang 

direncanakan dapat dilihat pada tabel 10 : 
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Tabel 10. Jadwal Kegiatan Pelatihan 

Waktu Kegiatan 

07.30-08.00 Persiapan pelatihan 

 Peserta mengisi daftar hadir 

 Pembagian snack 

 Pembagian tempat duduk 

08.00-08.20 Sesi Ta’aruf 

Pembukaan oleh Trainer, perkenalan Trainer dan tim, 

dilanjutkan perkenalan peserta pelatihan 

08.20-09.20 Sesi Amanah & Tanggung Jawab 

 Materi 

 Diskusi 

 Mengisi Lembar Kerja 1 “Kendala dan Solusiku!” 

09.20-10.35 Sesi Pemahaman Diri 

 Relaksasi diri 

 Bimbingan spiritual islam oleh Trainer 

 Dzikir bersama 

 Mengisi Lembar Kerja 2 “Jembatan Agendaku” 

10.35-11.40 Sesi Memanah Sasaran 

 Trainer memberikan motivasi 

 Games “Dream Maker Tree” 

 Mengisi Lembar Kerja 3 “Melihat Diriku” 

 Mengisi Lembar Kerja 4 “Aku dimasa depan” 

 Mengisi Lembar Kerja 5 “Alphabet Work” 

11.40-12.30 ISHOMA 

12.30-13.10 Sesi Evaluasi diri 

 Refleksi diri 

 Mengisi Lembar Kerja 6 “Refleksi Diri” 

 Mengisi Lembar Kerja 7 “Evaluasi” 

13.10-13.40 Penutup 

 

F. Rancangan Eksperimen 

Dalam penelitian  ini  menggunakan metode quasi experimental, yaitu 

desain yang menggunakan dua kelompok untuk seluruh rancangannya dan 

menerapkan pemilihan melalui non random sampling (Saiffudin, 2019). Peneliti 

akan menggunakan metode quasi experimental jika datanya berasal dari suatu 

lingkungan yang telah ada atau berasal dari kejadian yang timbul tanpa intervensi 



72 
 

langsung dari peneliti. Maka, jika mendesain suatu penelitian dimana variabel 

tidak dapat dimanipulasi maka penelitian tersebut bukanlah true experimental, 

melainkan penelitian quasi experimental (Ghozali, 2008). 

Dalam metode quasi eksperimental menggunakan jenis desain pretest-

posttest control group design maka terdapat dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, setiap kelompok diberikan pretest untuk 

mengetahui keadaan awal, kemudian diberikan  perlakuan  berupa  pelatihan 

muhasabah untuk kelompok eksperimen yang merupakan variabel terikat 

sehingga akan dilihat pengaruhnya yaitu pengaruh pelatihan tersebut terhadap 

prokrastinasi akademik mahasiswa aktivis, sedangkan kelompok kontrol tidak 

diberikan perlakuan pelatihan muhasabah. Rancangan eksperimen dapat dilihat 

pada tabel 11: 

Tabel 11. Rancangan Eksperimen 

 Kelompok Pretest  Perlakuan  Posttest 

 
(KE) O1 → X → O2 

(KK) O3 → ---- → O4 

Prosedur dalam  pelaksanaan  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  

sebagai  berikut : 

1. Melakukan screening dengan memberikan skala prokrastinasi akademik 

kepada mahasiswa aktivis yang sedang mengerjakan skripsi sejumlah 60 

subjek yang tersebar di UKM (UKM Suof, UKM Teater Lugu, UKM Psyche, 

UKM Psychopala) IMM, Al-Qolam/ Imamupsi, DPM, dan BEM. 

2. Kemudian subjek yang telah memenuhi kriteria, akan mengisi lembar 

kesediaan mengikuti penelitian berupa informed consent. 
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3. Membagi subjek menjadi dua yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan cara mengurutkan nama subjek berdasarkan daftar peserta.  

4. Memberikan skala pretest prokrastinasi akademik kepada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

5. Memberikan perlakuan berupa pelatihan muhasabah kepada kelompok 

eksperimen sebanyak 5 sesi pelatihan, sesi-sesi tersebut antara lain (1) 

Ta’aruf,  (2) Amanah dan Tanggung Jawab, (3) Pemahaman diri, (4) 

Memanah Sasaran, serta (5) Evaluasi diri. 

6. Memberikan skala posttest prokrastinasi akademik pada kelompok 

eksperimen  dan  kelompok  kontrol  untuk mengukur keadaan. 

Pada penelitian  ini  dilakukan  evaluasi  proses  dan  hasil  pelatihan 

muhasabah yang  diberikan  pada responden penelitian. 

Keterangan : 

1 : Sangat Tidak Sesuai 

2 : Tidak Sesuai 

3 : Sesuai 

4 : Sangat Sesuai 

Evaluasi proses dan hasil pelatihan muhasabah dapat dilihat pada tabel 12:  
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Tabel 12. Evaluasi Pelatihan 

Aspek Indikator yang dievaluasi Skala 

1 2 3 4 

Materi 

Kesesuaian materi dengan tujuan yang dicapai oleh 

subjek 

    

Kesesuaian materi pada setiap sesi pelatihan     

Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta     

Trainer 

Kesesuaian kemampuan trainer dalam menguasai 

materi pelatihan 

    

Kesesuaian trainer dalam menciptakan suasana 

pelatihan menarik 

    

Kesesuaian trainer menjawab pertanyaan peserta     

Kesediaan trainer dalam membantu peserta     

Metode 

Kesesuaian metode muhasabah dari trainer      

Kesesuaian metode ceramah dari trainer selama 

pelatihan 

    

Kesesuaian video dengan topik sesi pelatihan     

Kesesuaian metode diskusi dengan topik sesi 

pelatihan 

    

Kesesuaian metode game dengan topik sesi 

pelatihan 

    

Kesesuaian metode relaksasi dari trainer saat 

pelatihan 

    

Pelaksanaan 

pelatihan 

Waktu pelatihan sesuai kesepakatan antara trainer 

dan peserta 

    

Efektivitas penggunaan alat dan bahan pelatihan     

Kepuasan penyediaan tempat     

Kepuasan penyediaan konsumsi     

Perasaanku setelah mengikuti pelatihan : 

 

 

Evaluasi ini diberikan pasca pelatihan dan sebelum penutupan akhir sesi. 

Trainer dan observer meminta  peserta  untuk  mengisi  lembar evaluasi sesuai 

dengan  keadaan  dan  perasaan yang dirasakan oleh responden selama pelatihan 

dilaksanakan. 

Selanjutnya melakukan evaluasi hasil dengan mengisi skala prokrastinasi 

akademik, hasil observasi dan wawancara serta lembar kerja (worksheet) pada 

modul pelatihan muhasabah. Evaluasi  ini  dilakukan  untuk  melihat  sejauh   

mana pelatihan muhasabah berdampak dan  bermanfaat  kepada subjek untuk 
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menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa aktivis, berikut tahapan 

melakukan evaluasi hasil. 

1. Subjek diminta mengisi skala prokrastinasi akademik (posttest). 

2. Setelah subjek pelatihan menjalani aktivitas kesehariannya sebagai 

mahasiswa aktivis seperti biasanya dalam kurun waktu ±1 minggu  dan telah 

melaksanakan atau mengerjakan skripsi hingga bimbingan dengan dosen 

pembimbing, dilakukan follow up melalui wawancara kepada masing-masing 

subjek. Peneliti melakukan wawancara tersebut dengan guide interview untuk 

mengetahui dampak pelatihan (intervensi), hal  ini  dilakukan  untuk  

memperoleh  data pendukung  mengenai perilaku prokrastinasi akademik 

sebelum dan sesudah  mengikuti  pelatihan muhasabah. 

H. Analisis Data 

1. Analisis Kuantitatif 

Analisis  kuantitatif dilakukan melalui skor prokrastinasi akademik 

menggunakan uji Mann Whitney-U, untuk  mengetahui  apakah  ada  perbedaan  

antara  tingkat  prokrastinasi  sebelum  dan sesudah  pelatihan muhasabah. 

Selengkapnya  akan  dilakukan  dengan  bantuan  program  statistik  SPSS  

version  21. 

2. Analisis Kualitatif 

Analisis  kualitatif  dilakukan  untuk  mengetahui  dinamika  sebelum, 

selama proses pelatihan dan sesudah pelatihan dilaksanakan terkait penurunan 

prokrastinasi akademik mahasiswa aktivis, kemudian juga dilakukan  analisis 
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pada hasil observasi, lembar kerja (worksheet), dan lembar  evaluasi  proses  yang 

diisi oleh subjek pada modul  pelatihan  muhasabah. 

 

 


