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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Garis Haluan Pelaksanaan Penelitian 

1. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian dilaksanakan sebelum pengambilan 

data dengan tujuan untuk mengetahui keselarasan ciri-ciri subjek dengan 

situasi dan kondisi lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran self-efficacy akademik dan trait kepribadian The Big 

Five, yaitu Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism 

dan Openness dalam memprediksi prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa. Peneliti melakukan wawancara awal untuk mengeksplorasi 

fenomena dan penelusuran data administratiif yang diperlukan terkait 

dengan populasi penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang (FIP Unnes) yang beralamat di 

Gedung A1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229. Jurusan 

Psikologi FIP Unnes mulai menerima mahasiswa angkatan pertama pada 

tahun 2001 berlandaskan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri 

Semarang. Kemudian tahun 2003, secara resmi Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) mengeluarkan izin penyelenggaraan 

Jurusan Psikologi melalui Surat Keputusan Nomor 921/D/T/2003 
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tertanggal 7 Mei 2003, sehingga sampai dengan tahun 2015 sudah ada 15 

angkatan mahasiswa.  

Penyelenggaraan pembelajaran di jurusan Psikologi FIP Unnes 

didasarkan pada Kurikulum Unnes 2012 Berbasis Kompetensi dan 

Konservasi. Kurikulum tersebut memuat standar kompetensi lulusan yang 

terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya 

yang menyokong tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya 

visi jurusan Psikologi FIP Unnes, yaitu “menjadi penyelenggara 

pendidikan tinggi Psikologi yang berkarakter konservasi serta mampu 

berkompetisi pada tingkat nasional dan internasional pada tahun 2020.” 

Adapun kompetensi utama lulusan yang diharapkan, yaitu mampu 

menguasai teori psikologi; melakukan penelitian ilmiah dalam bidang 

psikologi; menguasai prinsip dasar psikodiagnostika atau asesmen; 

merancang dan melakukan intervensi di bidang non klinis; membangun 

relasi interpersonal yang sehat dan bermartabat; serta mempunyai 

perilaku etis dan pluralis. Dalam hal ini, mahasiswa menempuh minimal 

145 SKS untuk mencapai kompetensi tersebut, yang terdiri dari 135 SKS 

mata kuliah wajib, 8 SKS adalah mata kuliah kompetensi keahlian khusus 

(pilihan wajib konsentrasi) dan 2 SKS mata kuliah pilihan bebas. Selain 

itu, kompetensi khusus juga diarahkan untuk memberi kekhasan 

mahasiswa Psikologi FIP Unnes, sehingga profil lulusan memiliki 

kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta memiliki 

karakter jujur, peduli, santun dan prestatif.   
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 Tabel 7 di bawah ini menerangkan secara ringkas jumlah mata 

kuliah dan SKS reguler setiap semester yang dapat ditempuh mahasiswa.  

Tabel 7. Jumlah Mata Kuliah dan SKS Setiap Semester  

Semester 
Jumlah 

Keterangan Mata Kuliah yang 
Ditawarkan 

SKS 

I 10 23 
9 MKWJ (21 SKS); 1 MKF (2 
SKS) 

II 13 30 
6 MKWJ (16 SKS); 1 MKF (2 
SKS); 1 MKU (2 SKS), 5 MKU 
pilihan Agama (@ 2 SKS) 

III 8 22 
6 MKWJ (18 SKS); 2 MKU (4 
SKS) 

IV 8 22 
7 MKWJ (20 SKS); 1 MKU (2 
SKS) 

V 13 29 
8 MKWJ (19 SKS); 5 MK4 (10 
SKS) 

VI 29 61 
7 MKWJ (17 SKS); 22 MK4 (44 
SKS) 

VII 2 8 
2 MK Praktik (KKN & Praktek 
Kerja Lapangan) 

VIII 1 6 Skripsi 

Total  205  

Sumber : Sistem Informasi Akademik Terpadu Unnes, Semarang, 2015  

Keterangan : 
SKS : Satuan Kredit Semester 
MKWJ : Mata Kuliah Wajib Jurusan 
MKF : Mata Kuliah Fakultas 
MKU : Mata Kuliah Universitas 
MK4 : Mata Kuliah Kompetensi Keahlian Khusus (pilihan konsentrasi) 
 

Mata Kuliah Kompetensi Keahlian Khusus merupakan mata kuliah 

wajib bidang konsentrasi Psikologi, yaitu Psikologi Pendidikan, Psikologi 

Perkembangan, Psikologi Klinis, Psikologi Industri dan Organisasi, dan 

Psikologi Sosial. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester V (lima) dan VI 

(enam). Mahasiswa wajib menempuh sejumlah 8 SKS Mata Kuliah 



77 

 

 

Kompetensi Keahlian Khusus sesuai dengan bidang konsentrasi yang 

dipilih.    

Bertalian dengan penelitian ini yang berlangsung pada semester 

gasal tahun ajaran 2015/2016, jumlah mahasiswa Psikologi FIP Unnes 

yang terdaftar dan tidak cuti adalah 714 mahasiswa. Berikut adalah 

rekapitulasi jumlah mahasiswa aktif jurusan Psikologi FIP Unnes angkatan 

2009-2015.  

Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa Aktif Angkatan 2009-2015 
Jurusan Psikologi FIP Unnes Semester Gasal 2015/2016 

Angkatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

2009 6 7 13 

2010 15 13 28 

2011 38 85 123 

2012 37 101 138 

2013 45 102 147 

2014 39 112 151 

2015 33 81 114 

Total   714 

Sumber : Sistem Informasi Akademik Terpadu Unnes, Semarang, 2015 

Mahasiswa yang menjadi sasaran penelitian adalah mahasiswa 

Psikologi FIP Unnes angkatan 2013-2014 berjumlah 150 mahasiswa yang 

ditentukan berdasarkan teknik proportional stratified random sampling. 

Pertimbangan yang melandasi penetapan sampel dan lokasi penelitian 

adalah : 

a. Karakteristik mahasiswa Psikologi FIP Unnes angkatan 2013-

2014 memenuhi syarat sebagai responden penelitian. 
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b. Hasil wawancara awal menunjukkan indikasi prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa tahun kedua dan ketiga. Hal ini 

karena mahasiswa pada tingkatan tersebut mayoritas 

menempuh matakuliah lebih dari 20 SKS dan banyak berkutat 

dengan pemenuhan tugas-tugas akademik maupun non 

akademik yang harus diselesaikan sesuai tenggat waktu hampir 

bersamaan. 

c. Sebagian besar literatur penelitian di Indonesia mengenai 

prokrastinasi akademik memiliki sasaran mahasiswa S1 yang 

sedang menyusun skripsi, sedangkan fenomena di lapangan 

yang diperkuat oleh wawancara awal dan penelitian Hendriyani 

dan Muhammad (2008) mengindikasikan bahwa mahasiswa 

tahun kedua dan ketiga lebih berpotensi melakukan prokrastinasi 

akademik karena beban tugas akademik yang diterimanya. Oleh 

karena itu, menjadi sangat penting untuk melakukan verifikasi 

dan eksplorasi studi mengenai prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa tahun kedua dan ketiga.  

d. Belum pernah dilakukan eksplorasi studi mengenai Prokrastinasi 

Akademik ditinjau dari Self-efficacy akademik dan Trait 

Kepribadian The Big Five secara simultan pada populasi 

penelitian ini. 
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e. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, 

subjek penelitian juga sering berinteraksi dengan peneliti, 

sehingga sangat membantu proses pengumpulan data.   

2. Persiapan Penelitian 

a. Penyusunan Alat Ukur 

1) Skala Prokrastinasi Akademik 

Skala prokrastinasi akademik berjumlah 36 item yang 

disusun berlandaskan karakteristik unik prokrastinasi 

akademik menurut McCloskey (2011), yaitu alasan irasional, 

gangguan perhatian, faktor sosial prokrastinasi, kemampuan 

manajemen waktu, inisiatif personal dan kemalasan. Berikut 

ialah tabel sebaran item prokrastinasi akademik dalam 

penelitian ini. 

Tabel 9. Sebaran Item Skala Prokrastinasi Akademik 

No. Karakteristik / Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Alasan irasional 14, 21, 32 1, 23, 28 6 

2. Gangguan perhatian 2, 17, 25 11, 24, 36 6 

3. Faktor sosial prokrastinasi 3, 27, 31 10,12, 18 6 

4. Kemampuan manajemen waktu 4, 15, 35 9, 20, 33 6 

5. Inisiatif personal 7, 16, 34 5, 19, 29 6 

6. Kemalasan 6, 13, 22 8, 26, 30 6 

 Total  18 18 36 

 
2) Skala Self-efficacy Akademik 

Skala self-efficacy akademik berjumlah 24 item yang 

terbagi menjadi 12 item favorable dan 12 item unfavorable. 

Acuan penyusunan item skala self-efficacy akademik ini 
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adalah aspek-aspek yang dikemukakan oleh Bandura 

(1997), meliputi: level, generality dan strength. Tabel 10 di 

bawah ini menunjukkan sebaran item self-efficacy akademik.  

Tabel 10. Sebaran Item Skala Self-efficacy Akademik 

No. Karakteristik / Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Level  1, 5, 9, 16 7, 12, 20, 23  8 

2. Generality 2, 10, 14, 18 4, 8, 11, 17 8 

3. Strength 6, 13, 21, 24 3, 15, 19, 22 8 

 Total  12 12 24 

 
3) Trait Kepribadian The Big Five 

Khusus untuk pengukuran trait kepribadian The Big Five, 

yaitu trait kepribadian Extraversion, Agreeableness, 

Conscientiousness, Neuroticism dan Openness, peneliti 

tidak menyusun alat ukur sendiri. Peneliti menggunakan 

The Big Five Inventory (BFI) yang disusun oleh John dan 

Srivastava (1999) berdasarkan teori Costa dan McCrae 

(1992). Inventori ini berisi 44 item dengan rincian 8 item 

untuk Extraversion, 9 item Agreeableness, 9 item 

Conscientiousness, 8 item Neuroticism, dan 10 item 

Openness.  

Pengumpulan data trait kepribadian menggunakan 

BFI yang telah diterjemahkan dan diadaptasi ke dalam 

Bahasa Indonesia dengan teknik forward-back translation 

(ABBA) oleh Sulastri (2014). Pertimbangan peneliti 

adalah inventori hasil adaptasi ini memiliki reliabilitas 
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cukup baik, yaitu Extraversion (0,75), Agreeableness 

(0,65), Conscientiousness (0,73), Neuroticism (0,80) dan 

Openness (0,66). Di bawah ini adalah sebaran item The 

The Big Five Inventory.  

Tabel 11. Sebaran Item The Big Five Inventory 

No Trait  
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Extraversion 1, 11, 16, 26, 36 6, 21, 31 8 

2. Agreeableness  7, 17, 22, 32, 42 2, 12, 27, 37 9 

3. Conscientiousness 3, 13, 28, 33, 38 8, 18, 23, 43 9 

4. Neuroticism 4, 14, 19, 29, 39 9, 24, 34 8 

5. Openness 5, 10, 15, 20, 25, 30, 44 35, 40, 41 10 

 Total 27 17 44 

  
b. Perizinan Penelitian 

Idealnya, setelah alat ukur dinyatakan layak untuk diuji 

coba, peneliti segera mengajukan surat permohonan izin 

penelitian kepada sekretariat program Pascasarjana Magister 

Sains Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,  

akan tetapi peneliti melakukan try out terlebih dahulu meskipun 

surat permohonan izin penelitian belum dikeluarkan. Hal ini 

karena peneliti mempertimbangkan kalender akademik terkait 

dengan perkuliahan tatap muka di Universitas Negeri Semarang 

yang berakhir pada minggu ketiga Desember 2015 sebelum 

pelaksanaan ujian akhir semester gasal.  

Sebelum pelaksanaan try out maupun penelitian, peneliti 

meminta izin secara lisan terlebih dahulu untuk melakukan 

pengambilan data secara langsung kepada dosen pengampu 
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dan melakukan kesepakatan mengenai waktu untuk 

mendistribusikan skala. Akhirnya pada tanggal 18 Desember 

2015 peneliti secara formal memberikan surat izin penelitian 

yang dikeluarkan oleh sekretariat program Pascasarjana 

Magister Sains Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dengan nomor 206/A.7.04 /MP/XII/2015 (terlampir) 

tertanggal 17 Desember 2015 kepada sekretariat Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang ditujukan untuk 

Dekan FIP Unnes.  

3. Pelaksanaan Penelitian 

a. Try Out Alat Ukur Penelitian  

Setelah selesai menyusun item untuk skala prokrastinasi 

akademik dan self-efficacy akademik, ada beberapa langkah 

yang dilakukan sebelum try out alat ukur. Langkah pertama, 

melakukan validitas isi yang ditentukan oleh dua orang 

professional judgement, yaitu berdasarkan penilaian dosen 

pembimbing. Hal ini dilakukan untuk melihat relevansi isi item 

dengan konstruk penelitian. 

Kedua, setelah disetujui dan dinyatakan layak diuji coba 

pada tanggal 30 November 2015, peneliti langsung menyusun 

item dalam format yang siap disajikan untuk cognitive debriefing. 

Pada tanggal 1 Desember 2015, peneliti meminta mahasiswa 

semester tiga dan lima yang masing-masing angkatan berjumlah 
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lima orang untuk membaca item-item, petunjuk pengisian skala 

dan kemudian diwawancarai oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah item-item setiap alat ukur mudah dipahami 

oleh subjek. Bersumber dari hasil cognitive debriefing, item-item 

yang disusun oleh peneliti dinyatakan mudah dimengerti oleh 

subjek.  

Ketiga, peneliti melakukan try out untuk menguji validitas 

dan reliabilitas instrumen. Subjek penelitian try out adalah dua 

rombongan belajar (rombel) mahasiswa Psikologi FIP Unnes 

yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2013 dan 2014. 

Responden try out dipilih secara random berdasarkan kesamaan 

karakteristik dengan sampel penelitian dan jadwal perkuliahan 

yang paling dekat setelah peneliti menyusun format final 

instrumen. Selain itu, peneliti juga melakukan kesepakatan 

dengan dosen pengampu mengenai waktu untuk 

mendistribusikan skala uji coba (di awal atau di akhir 

perkuliahan).  

Pelaksanaan try out dilakukan pada hari Rabu, 2 

Desember 2015 di Gedung A1-304 dengan sasaran satu rombel 

mahasiswa Psikologi semester lima berjumlah 35 mahasiswa. 

Pengambilan data dilakukan setelah perkuliahan selesai sesuai 

dengan kesepakatan antara peneliti dan dosen pengampu. 

Selanjutnya, pada hari Kamis, 3 Desember 2015 try out 
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dilakukan pada awal perkuliahan di Gedung A1-304 dengan 

sasaran satu rombel mahasiswa Psikologi semester tiga 

berjumlah 34 mahasiswa. Total responden uji coba adalah 69 

mahasiswa yang terdiri dari 49 orang perempuan dan 20 orang 

laki-laki.  

Pengambilan data uji coba dilakukan langsung oleh 

peneliti yang dibantu oleh satu asisten penelitian. Peneliti masuk 

ke masing-masing kelas, kemudian memberikan pengantar 

terlebih dahulu sebelum mendistribusikan booklet instrumen 

berisi skala prokrastinasi akademik, self-efficacy akademik dan 

BFI. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan tujuan pengambilan 

data dan harapannya subjek mengisi skala sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. Skala uji coba secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 1 (h. 126) dan lampiran 3 (h.135).   

b. Hasil Uji Alat Ukur Try Out 

1) Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Prokrastinasi Akademik 

Skala pertama yang diuji coba adalah skala prokrastinasi 

akademik. Berdasarkan penghitungan item-total correlation, 

diperoleh 4 item tidak sahih dari 36 item dengan taraf 

signifikansi 5% karena nilai r di bawah 0,3. Adapun item 

yang tidak sahih ialah nomor 10, 23, 25 dan 36. Reliabilitas 

skala diperoleh nilai Alpha Cronbach 0,916.  
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Selanjutnya, peneliti melakukan penghitungan ulang 

dengan mengeluarkan item yang tidak sahih, sehingga item 

sahih yang tersisa berjumlah 32 item. Akhirnya, nilai r skala 

prokrastinasi akademik (setelah 4 item digugurkan) yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki skor corrected item-

total correlation bergerak dari 0,324 sampai dengan 0,689 

(taraf signifikansi 0,05) dengan reliabilitas skala yang 

ditunjukkan dengan Alpha Cronbach sebesar 0,923.  

Tabel di bawah ini menunjukkan sebaran item sahih dan 

gugur pada skala prokrastinasi akademik. 

Tabel 12. Item Sahih dan Item Gugur pada Skala Prokrastinasi Akademik  

No. Karakteristik / Aspek 
Item Jumlah 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

1. Alasan irasional 14, 21, 32 1, 23*, 28 5 1 

2. Gangguan perhatian 2, 17, 25* 11, 24, 36* 4 2 

3. Faktor sosial 
prokrastinasi 

3, 27, 31 10*,12, 18 5 1 

4. Kemampuan manajemen 
waktu 

4, 15, 35 9, 20, 33 6 - 

5. Inisiatif personal 7, 16, 34 5, 19, 29 6 - 

6. Kemalasan 6, 13, 22 8, 26, 30 6 - 

 Total  17 17 32 4 

Keterangan :  
Tanda bintang (*)  = nomor item yang gugur 
 

Item yang dinyatakan sahih kemudian diorganisir 

kembali  untuk dipakai sebagai skala penelitian yang 

sebenarnya, sedangkan item yang gugur dibuang. Dengan 

demikian, terdapat 32 item pada skala penelitian 
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prokrastinasi akademik. Sebaran baru item untuk skala ini 

dapat dilihat dalam tabel 13. 

Tabel 13. Sebaran Baru Item Skala Prokrastinasi Akademik  

No. Karakteristik / Aspek 
Item Jumlah 

Favorable Unfavorable Item 

1. Alasan irasional 4, 20, 29 1, 24 5 

2. Gangguan perhatian 2, 16 11, 22 4 

3. Faktor sosial prokrastinasi 3, 25, 28 12, 17 5 

4. Kemampuan manajemen waktu 10, 14, 32 9, 19, 30 6 

5. Inisiatif personal 7, 15, 31 5, 18, 26 6 

6. Kemalasan 6, 13, 21 8, 23, 27 6 

 Total  17 15 32 

 
2) Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Self-efficacy Akademik 

Skala yang diuji coba selanjutnya ialah skala self-efficacy 

akademik yang terdiri dari 24 item. Hasil uji validitas item 

menunjukkan tidak ada item yang gugur, sehingga 24 item 

dalam skala self-efficacy akademik dapat dipakai sebagai 

alat ukur penelitian. Berikut ini sebaran item sahih dan gugur 

pada skala self-efficacy akademik. 

Tabel 14. Item Sahih dan Item Gugur pada Skala Self-efficacy Akademik  

No. Aspek 
Item Jumlah 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

1. Level  1, 5, 9, 16 7, 12, 20, 23  8 - 

2. Generality 2, 10, 14, 18 4, 8, 11, 17 8 - 

3. Strength 6, 13, 21, 24 3, 15, 19, 22 8 - 

 Total  12 12 24 0 

 
Perhitungan skor corrected item-total correlation berkisar 

antara 0,427 sampai 0,652 (taraf signifikansi 0,05) dengan 

reliabilitas skala diperoleh nilai Alpha Cronbach sebesar 
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0,910. Sebaran item untuk skala penelitian self-efficacy 

akademik dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15. Sebaran Baru Item Skala Self-efficacy Akademik 

No. Karakteristik / Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Level  1, 5, 9, 16 7, 12, 20, 23  8 

2. Generality 2, 10, 14, 18 4, 8, 11, 17 8 

3. Strength 6, 13, 21, 24 3, 15, 19, 22 8 

 Total  12 12 24 

 

3) Cek Reliabilitas The Big Five Inventory  

Penghitungan koefisien reliabilitas dilakukan untuk 

mengecek konsistensi alat ukur standar The Big Five 

Inventory versi Bahasa Indonesia yang digunakan untuk 

pengukuran trait kepribadian The Big Five. Dalam hal ini, 

tidak ada item yang direduksi meskipun kemungkinan 

ditemukan item yang tidak valid pada setiap trait kepribadian. 

Adapun reliabilitas BFI setelah try out adalah 0,771 untuk 

Extraversion, Agreeableness sebesar 0,758, 

Conscientiousness 0,842, Neuroticism 0,874 dan Openness 

0,548.  

Berikut ini adalah perbandingan reliabilitas The Big Five 

Inventory antara penelitian Sulastri (2014) dengan try out 

penelitian ini.  
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Tabel 16. Reliabilitas The Big Five Inventory 

Trait Kepribadian  DS DUC 

Extraversion 0,75 0,771 

Agreeableness 0,65 0,758 

Conscientiousness 0,73 0,842 

Neuroticism 0,80 0,874 

Openness 0,66 0,548 

Keterangan :  
DS  : Data Reliabilitas BFI penelitian Sulastri (2014) 
DUC : Data Reliabilitas BFI Uji Coba 
 

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, The Big Five 

Inventory versi Bahasa Indonesia (Sulastri, 2014) dapat 

digunakan sebagai alat ukur setiap trait kepribadian 

penelitian ini karena memiliki reliabilitas cukup baik (Arikunto, 

2006, h. 245) pada tiga trait kepribadian, yaitu Extraversion, 

Agreeableness dan Openness, sedangkan dua trait lainnya, 

yaitu Conscientiousness dan Neuroticism memiliki reliabilitas 

yang baik.   

c. Pengumpulan Data Penelitian 

1) Subjek Penelitian 

Berlandaskan teknik proportional stratified random 

sampling (diambil 50% sebagai sampel setiap strata), maka 

yang menjadi subjek penelitian berjumlah 150 orang dari 

jumlah populasi 298 orang, terdiri dari 74 mahasiswa 

Psikologi Unnes angkatan 2013 (laki-laki = 24 orang; 

perempuan = 50 orang) dan 76 mahasiswa angkatan 2014 

(lak-laki = 18 orang; perempuan = 58 orang). Bersumber dari 
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data tersebut, maka dapat diketahui jumlah subjek penelitian 

berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 42 mahasiswa laki-laki 

dan 108 mahasiswa perempuan.  

2) Cara Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 10, 

11 dan 14 Desember 2015. Pengumpulan data dilakukan 

langsung oleh peneliti yang dibantu oleh tiga asisten 

penelitian di waktu yang berbeda atas persetujuan dosen 

pengampu. Peneliti tidak mengalami kesulitan dalam 

membangun rapport dengan subjek penelitian karena antara 

peneliti dan seluruh subjek sering berinteraksi. Hanya saja 

dalam proses pengambilan data ada beberapa kendala, 

khususnya untuk mahasiswa angkatan 2013 (semester lima). 

Adapun kendala yang dialami, meliputi : 

a) Banyak subjek (mahasiswa semester lima) memilih 

matakuliah tidak sesuai dengan rombel yang telah 

ditentukan jurusan, sehingga ketika peneliti memasuki 

kelas pada rombel yang berbeda, kemungkinan besar 

ditemukan subjek yang sudah mengisi booklet skala 

penelitian. Hal ini berimbas pada perolehan data yang 

tidak dapat sekaligus dalam jumlah banyak. 

b) Subjek harus melakukan tugas lapangan (observasi, 

promosi kesehatan, dan lain-lain), sehingga tatap muka 
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di kelas tidak dilaksanakan oleh dosen pengampu. Hal 

ini mengharuskan peneliti membuat kesepakatan dengan 

subjek di luar jam perkuliahan.  

Berdasarkan permasalahan di atas, akhirnya peneliti 

melakukan dua cara pengambilan data, yaitu : 

a) Klasikal 

Pengumpulan data pada hari Senin, 7 Desember 

2015 melibatkan 76 mahasiswa Psikologi semester tiga, 

berlangsung di Ruang A1-302 dan 304. Peneliti 

melakukan pengambilan data di dua kelas dalam waktu 

yang hampir bersamaan. Oleh karena itu, peneliti 

membutuhkan bantuan dua orang asisten yang bertugas 

mendistribusikan dan mengumpulkan booklet di setiap 

kelas. Secara umum, proses pengambilan data 

berlangsung lancar. 

Pengumpulan data pada hari Selasa, 8 Desember 

2015 melibatkan 16 mahasiswa Psikologi Unnes 

semester lima, berlangsung di ruang A1-302.  

Tanggal 10 Desember 2015, pengambilan data 

melibatkan 53 subjek (semester lima), berlangsung di 

ruang A1-302 pada pukul 09.30 dan ruang A1-304 pada 

pukul 15.30.  
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b) Individual  

Jumlah subjek penelitian (semester lima) yang 

terlibat dalam pengumpulan data secara klasikal adalah 

69 orang. Hal ini berarti belum memenuhi ketentuan 

pengambilan sampel pada strata angkatan 2013 yaitu 74 

subjek. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Desember 2015 

peneliti yang dibantu oleh satu asisten penelitian mencari 

subjek sejumlah 5 orang di luar jam perkuliahan. Proses 

pengumpulan data dihentikan ketika jumlah subjek telah 

memenuhi ketentuan.    

 

B. Hasil Penelitian 

1. Verifikasi Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, diperlukan verifikasi asumsi agar 

langkah analisis penelitian menjadi efektif. Adapun verifikasi asumsi dalam 

penelitian ini, yaitu verifikasi normalitas, linearitas dan multikolinearitas.   

a. Verifikasi Asumsi Normalitas 

Verifikasi asumsi normalitas dilakukan sebelum analisis 

dengan tujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi 

data penelitian. Penghitungan normalitas data penelitian 

menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada 

program SPSS for Windows Release 21.0. Jika p>0,05 maka 
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sebaran data dinyatakan berdistribusi normal, demikian pula 

sebaliknya. Berikut ini adalah tabel hasil verifikasi normalitas. 

Tabel 17. Hasil Verifikasi Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Self-efficacy Akademik 1,290 0,072 

Extraversion 0,872 0,432 

Agreeableness 1,200 0,112 

Conscientiousness 1,124 0,160 

Neuroticism 0,721 0,676 

Openness 1,129 0,156 

Prokrastinasi Akademik 0,759 0,611 

 
Hasil penghitungan dengan One-Sample K-S pada tujuh 

variabel menunjukkan semua data berdistribusi normal, yaitu 

prokrastinasi akademik memiliki nilai Z = 0,759 (p= 0,611>0,05); 

self-efficacy akademik memiliki nilai Z = 1,290 (p= 0,072>0,05); 

trait kepribadian Extraversion memiliki nilai Z = 0,872 (p= 

0,432>0,05); trait kepribadian Agreeableness memiliki nilai Z = 

1,200 (p= 0,112>0,05); trait kepribadian Conscientiousness 

memiliki nilai Z = 1,124 (p= 0,160>0,05); trait kepribadian 

Neuroticism memiliki nilai Z = 0,721 (p= 0,676>0,05); dan trait 

kepribadian Openness memiliki nilai Z = 0,759 (p= 0,611>0,05).    

b. Verifikasi Asumsi Linearitas 

Verifikasi asumsi linearitas bertujuan untuk mengetahui 

linear atau tidaknya pola sebaran variabel X (prediktor) dan Y 

(kriterium). Penghitungan linearitas data menggunakan teknik uji 
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F dengan bantuan program SPSS for Windows Release 21.0. 

Selanjutnya, cara yang dilakukan adalah melihat kolom F-

deviation from linearity. Jika p>0,05 pada kolom F-deviation from 

linearity, maka data dinyatakan linear, demikian pula sebaliknya 

(Widhiarso, 2010; Sudarmanto, 2005). 

Berikut ini adalah hasil verifikasi linearitas setiap variabel 

prediktor dengan variabel kriterium. 

 
Tabel 18. Hasil Verifikasi Linearitas 

Variabel Prediktor 
F-deviation 

from linearity 
p-deviation 

from linearity 
Asumsi 

Self-efficacy Akademik 0,826 0,746 (p>0,05) Linear 

Extraversion 0,705 0,828 (p>0,05) Linear 

Agreeableness 1,029 0,435 (p>0,05) Linear 

Conscientiousness 1,108 0,346 (p>0,05) Linear 

Neuroticism 0,721 0,817 (p>0,05) Linear 

Openness 1,368 0,167 (p>0,05) Linear 

Variabel kriterium : prokrastinasi akademik 

Bersumber dari tabel 18, dapat dilihat bahwa enam 

variabel prediktor yaitu self-efficacy akademik, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan Openness 

menunjukkan pola hubungan yang linear dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa, karena F-deviation from linearity 

berada pada rentang tidak signifikan (p>0,05). 

c. Verifikasi Asumsi Multikolinearitas 

Verifikasi asumsi multikolinearitas bertujuan untuk 

mengecek ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antara 
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variabel-variabel prediktor dalam suatu model regresi linear 

berganda. Apabila terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi di 

antara variabel prediktor, maka akan mengganggu hubungan 

antara variabel prediktor dengan variabel kriteriumnya. Artinya, 

wilayah antar prediktor overlapping. Kriteria yang harus dipenuhi 

dalam model regresi ialah tidak terdapat multikolinearitas.  

Verifikasi multikolinearitas dalam penelitian ini dengan 

cara melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance berada 

di antara 0,00 – 1,00 untuk semua prediktor, maka antar 

prediktor tidak ada indikasi multikolinearitas. Tabel 19 

menunjukkan hasil verifikasi multikolinearitas setiap variabel 

prediktor.  

Tabel 19. Hasil Verifikasi Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

Self-efficacy Akademik 0,828 (>0,1) 1,208 (<10) 

Extraversion 0,853 (>0,1) 1,172 (<10) 

Agreeableness 0,899 (>0,1) 1,113 (<10) 

Conscientiousness 0,842 (>0,1) 1,187 (<10) 

Neuroticism 0,822 (>0,1) 1,217 (<10) 

Openness 0,943 (>0,1) 1,060 (<10) 

 
Hasil penghitungan menunjukkan bahwa variabel prediktor 

yang terdiri dari self-efficacy akademik, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan Openness 

memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 
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dan kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi tidak ditemukan multikolinearitas.  

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Mayor 

Hipotesis mayor penelitian ini adalah ada hubungan 

antara self-efficacy akademik dan trait kepribadian The Big Five, 

yaitu Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism dan Openness dengan prokrastinasi akademik. 

Hasil uji hipotesis mayor dengan menggunakan analisis regresi 

enam prediktor model enter menunjukkan bahwa nilai R sebesar 

0,821 dan F hitung sebesar 49,434 (p = 0,000<0,01). Artinya, 

ada hubungan yang sangat signifikan antara self-efficacy 

akademik dan trait kepribadian The Big Five, yaitu Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan Openness 

dengan prokrastinasi akademik, sehingga hipotesis mayor 

penelitian ini diterima.  

Sumbangan efektif keenam prediktor terlihat dari nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,661. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel prokrastinasi akademik dapat dijelaskan 

oleh variabel self-efficacy akademik, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan Openness 

dengan persentase sebesar 66,1%, sedangkan sisanya 33,9% 

dijelaskan oleh variabel lain.  
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Variabel yang memiliki kontribusi paling kuat untuk 

memprediksi prokrastinasi akademik adalah trait kepribadian 

Conscientiousness yang memiliki nilai = -0,485 dengan p = 

0,000 (p<0,01). Dalam hal ini, nilai  trait kepribadian 

Conscientiousness lebih besar daripada lima prediktor lainnya, 

yaitu self-efficacy akademik, trait kepribadian Extraversion, 

Agreeableness, Neuroticism dan Openness.  

b. Uji Hipotesis Minor 

1) Uji hipotesis pertama 

Variabel self-efficacy akademik dengan prokrastinasi 

akademik memiliki nilai rx1y sebesar -0,491 dengan p = 0,000 

(p<0,01), yang berarti bahwa ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara self-efficacy akademik dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Hal ini 

menandakan hipotesis pertama diterima.  

2) Uji hipotesis kedua 

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai rx2y = 0,302 

dengan signifikansi 0,000 (p<0,01), sehingga menandakan 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara trait 

kepribadian Extraversion dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa. Artinya, hipotesis kedua diterima.  
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3) Uji hipotesis ketiga 

Berdasarkan hasil analisis statistik, trait kepribadian 

Agreeableness dengan prokrastinasi akademik memiliki nilai 

rx3y sebesar 0,173 dengan signifikansi 0,035 (p<0,05). 

Artinya, ada hubungan positif yang signifikan antara trait 

kepribadian Agreeableness dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa, sehingga hipotesis minor ketiga pada 

penelitian ini ditolak.  

4) Uji hipotesis keempat 

Koefisien korelasi variabel trait kepribadian 

Conscientiousness dengan prokrastinasi akademik 

memperlihatkan nilai rx4y = -0,681 dengan signifikansi 0,000 

(p<0,01). Hal ini artinya ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara trait kepribadian Conscientiousness dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa, sehingga dapat 

diketahui bahwa hipotesis keempat diterima.  

5) Uji hipotesis kelima 

Pengujian hipotesis kelima diperoleh nilai rx5y = 0,583 

dengan signifikansi 0,000 (p<0,01), sehingga menandakan 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara trait 

kepribadian Neuroticism dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa. Artinya, hipotesis kelima diterima.  

 



98 

 

 

6) Uji hipotesis keenam 

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan nilai rx6y = -

0,105 dengan signifikansi 0,201 (p>0,05), sehingga 

menandakan tidak ada hubungan antara trait kepribadian 

Openness dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

Artinya, hipotesis keenam ditolak.  

3. Deskripsi Data 

Data penelitian diperoleh dari skala prokrastinasi akademik yang 

terdiri dari 32 item, skala self-efficacy akademik berisi 24 item dan The Big 

Five Inventory (BFI) berjumlah 44 item dengan rincian 8 item untuk 

mengungkap trait kepribadian Extraversion, 9 item Agreeableness, 9 

item Conscientiousness, 8 item Neuroticism, dan 10 item Openness. 

Seluruh item instrumen memiliki rentang skor 1 – 5 yang direspon oleh 

150 subjek penelitian. Tabel 20 menunjukkan statistik deskriptif 

berkenaan dengan setiap variabel.  

Tabel 20. Deskripsi Data Penelitian 

Variabel Mean 
Skor 

Minimum 
Skor 

Maksimum 
Deviasi 
Standar 

Prokrastinasi Akademik 95,74 56 125 11,963 

Self-efficacy Akademik 79,51 60 103 9,208 

Extraversion 21,78 11 34 4,922 

Agreeableness 21,66 10 34 4,475 

Conscientiousness 24,03 14 39 5,580 

Neuroticism 23,47 12 38 4,968 

Openness 26,17 18 42 3,780 

 
Selanjutnya, untuk mengetahui distribusi frekuensi skor subjek, 

maka dilakukan kategorisasi pada skala prokrastinasi akademik dan 
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skala self-efficacy akademik. Norma kategorisasi skala penelitian dibagi 

menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan 

sangat tinggi. Khusus untuk skala prokrastinasi akademik lebih lanjut 

dilakukan kategorisasi pada masing-masing aspek dengan membagi 

menjadi dua kategori, yaitu tinggi (X ≥ mean empirik) dan rendah (X < 

mean empirik).  

Penentuan distribusi frekuensi dalam skala prokrastinasi akademik 

ini menggunakan kategorisasi jenjang berdasarkan model distribusi 

normal dengan rumus deviasi standar (Azwar, 2015c, h. 147-148). Norma 

kategorisasi skor skala menjadi lima bagian berdasarkan klasifikasi 

empirik adalah sebagai berikut : 

Tabel 21. Norma Kategorisasi Skor Skala 

Pedoman Kategori 

X ≤ (µ-1,5σ) Sangat Rendah 

(µ-1,5σ) < X ≤ (µ-0,5σ) Rendah 

(µ-0,5σ) < X ≤ (µ+0,5σ) Sedang 

(µ+0,5σ) < X ≤ (µ+1,5σ) Tinggi 

X > (µ+1,5σ) Sangat Tinggi 

Keterangan: 
X : skor subjek; µ : mean empirik; σ : deviasi standar (SD) empirik 

a. Distribusi  Frekuensi Skala Prokrastinasi Akademik  

Distribusi frekuensi skala prokrastinasi akademik 

berlandaskan norma kategorisasi tersebut ditunjukkan pada tabel 

22. 
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  Tabel 22. Distribusi Frekuensi Skala Prokrastinasi Akademik 

Rentang Skor  Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

X ≤ 77,795 10 6,67 Sangat Rendah 

77,795 < X ≤ 89,758 34 22,67 Rendah 

89,758 < X ≤ 101,722 58 38,67 Sedang 

101,722 < X ≤ 113,685 39 26 Tinggi 

X > 113,685 9 6 Sangat Tinggi 

 
Hasil penghitungan distribusi frekuensi prokrastinasi 

akademik pada subjek menghasilkan data yaitu terdapat 10 

orang (6,67%) mahasiswa memiliki level prokrastinasi akademik 

sangat rendah dan 34 orang (22,67%) termasuk dalam kategori 

rendah. Selanjutnya, subjek yang melakukan prokrastinasi 

akademik dalam level sedang berjumlah 58 orang (38,67%), 39 

orang (26%) dalam level tinggi dan 9 orang (6%) melakukan 

prokrastinasi akademik dalam kriteria sangat tinggi.  

Bersumber dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar subjek penelitian melakukan prokrastinasi 

akademik pada level sedang. Hasil ini didukung dengan 

perolehan mean empirik skala prokrastinasi akademik sebesar 

95,74 yang berada dalam kategori sedang, yaitu di antara 

rentang skor 89,758  sampai dengan 101,722.  

Secara spesifik, prokrastinasi akademik dalam penelitian 

ini dilihat berdasarkan enam karakteristik unik, yaitu : alasan 

irasional, gangguan perhatian, faktor sosial prokrastinasi, 

keterampilan manajemen waktu, inisiatif personal dan 
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kemalasan. Di bawah ini adalah statistik deskriptif prokrastinasi 

akademik berdasarkan masing-masing aspek. 

  Tabel 23. Deskripsi Data Skala Prokrastinasi pada Setiap Aspek  

Karakteristik / Aspek Mean 
Skor 

Minimum 
Skor 

Maksimum 
Deviasi 
Standar 

Alasan irasional 16,587 7 23 2,583 

Gangguan perhatian 12,34 8 16 1,694 

Faktor sosial prokrastinasi 14,967 7 23 2,568 

Kemampuan manajemen waktu 17,673 8 24 2,909 

Inisiatif personal 16,527 8 26 2,949 

Kemalasan 17,647 11 26 2,961 

 
Adapun kategorisasi dan distribusi frekuensi skala 

prokrastinasi akademik pada masing-masing aspek setelah 

dihitung menggunakan program SPSS for windows release versi 

21.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Prokrastinasi Akademik pada Setiap Aspek 

Karakteristik / Aspek 
Jumlah 

Item 
Norma Kategori f % 

Alasan irasional 5 
X ≥ 16,59 Tinggi 84 56 

X < 16,59 Rendah 66 44 

Gangguan perhatian 4 
X ≥ 12,34 Tinggi 67 44,7 

X < 12,34 Rendah 83 55,3 

Faktor sosial prokrastinasi 5 
X ≥ 14,97 Tinggi 90 60 

X < 14,97 Rendah 60 40 

Kemampuan manajemen waktu 6 
X ≥ 17,67 Tinggi 81 54 

X < 17,67 Rendah 69 46 

Inisiatif personal 6 
X ≥ 16,53 Tinggi 81 54 

X < 16,53 Rendah 69 46 

Kemalasan 6 
X ≥ 17,65 Tinggi 70 46,7 

X < 17,65 Rendah 80 53,3 

 
b. Distribusi Frekuensi Skala Self-efficacy Akademik  

Berdasarkan klasifikasi empirik, maka distribusi frekuensi 

skala self-efficacy akademik dapat dilihat pada tabel 25. 
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Tabel 25. Distribusi Frekuensi Skala Self-efficacy  Akademik 

Rentang Skor  Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

X ≤ 65,698 7 4,67 Sangat Rendah 

65,698 < X ≤ 74,906 37 24,67 Rendah 

74,906 < X ≤ 84,114 68 45,33 Sedang 

84,114 < X ≤ 93,322 25 16,67 Tinggi 

X > 93,322 13 8,67 Sangat Tinggi 

 
Tabel 25 menunjukkan bahwa self-efficacy akademik pada 

subjek berada dalam kategori sangat tinggi sejumlah 13 orang 

(8,67%), dalam kategori tinggi sejumlah 25 orang (16,67%), 

kategori sedang sebanyak 68 orang (45,33%), kategori rendah 

sebanyak 37 orang (24,67%) dan 7 orang (4,67%) berada dalam 

kategori sangat rendah. Berdasarkan rincian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas tingkat self-efficacy akademik 

subjek penelitian termasuk dalam kategori sedang, yang 

ditunjukkan dengan mean empirik sebesar 79,51 (74,906 < X ≤ 

84,114). 

 

C. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis mayor dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara self-efficacy 

akademik dan trait kepribadian The Big Five, yaitu Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan Openness dengan 

prokrastinasi akademik (R=0,821; p=0,000<0,05), sehingga hipotesis 

mayor diterima.  
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Sumbangan efektif keenam prediktor diketahui sebesar 66,1%. 

Artinya, variabel prokrastinasi akademik dapat dijelaskan oleh variabel 

self-efficacy akademik dan trait kepribadian secara simultan. Hasil ini 

mendukung studi meta-analisis yang dilakukan Steel (2007) dan van 

Eerde (2003). Sumbangan sisanya yaitu sebesar 33,9% kemungkinan 

dapat dijelaskan oleh faktor lain, baik faktor internal maupun eksternal. 

Anteseden internal yang dimaksud misalnya fatigue (Burka dan Yuen, 

2008; McCown dalam Ferrari dkk, 1995), ego depletion (Undarwati, 2012; 

Freeman dan Muraven, 2010), perfeksionisme (Burka dan Yuen, 2008; 

Ferrari dkk, 1995) dan sebagainya. Anteseden eksternal prokrastinasi 

akademik, yaitu: volume tugas (Burka dan Yuen, 2008, h. 7), tingkat 

kesulitan tugas (Ferrari, 2001, h. 397), kejelasan instruksi dan stimulasi 

untuk mengeksplorasi keterampilan (Ackerman dan Gross, 2005, h.8), 

serta reward dan punishment (Ferrari dkk, 1995, h. 26-27). Selanjutnya, 

setiap variabel prediktor akan dibahas secara rinci karena memiliki 

kekuatan yang bervariasi dalam memprediksi prokrastinasi akademik.  

Temuan pertama memperlihatkan self-efficacy akademik memiliki 

hubungan negatif yang sangat signifikan dengan prokrastinasi akademik. 

Berarti, semakin tinggi self-efficacy akademik, maka prokrastinasi 

akademik yang dilakukan mahasiswa akan semakin rendah, demikian 

sebaliknya. Sumbangan efektif self-efficacy akademik terhadap 

prokrastinasi akademik adalah sebesar 24,1%. Fenomena ini konsisten 
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dengan literatur sebelumnya (Katz dkk, 2014; Klassen dkk, 2008; Steel, 

2007; van Eerde, 2003).  

Hasil meta-analisis van Eerde (2003, h. 1408) terhadap 104 artikel 

yang dipublikasikan dengan populasi mahasiswa menunjukkan self-

efficacy dapat memprediksi dan berkorelasi negatif dengan prokrastinasi 

(r=-0,44). Artinya, self-efficacy yang rendah mendeskripsikan tingkat 

prokrastinasi yang tinggi. Demikian pula dengan meta-analisis Steel 

(2007, h. 76-77) yang mengungkap bahwa self-efficacy menjadi prediktor 

kuat dan konsisten terhadap prokrastinasi setelah mengkaji 216 

penelitian.  

Steel (2007, h. 81) selanjutnya mengemukakan bahwa rendahnya 

self-efficacy dan tingginya prokrastinasi memiliki asosiasi yang kuat 

dengan takut akan kegagalan. Namun, terlepas dari faktor takut akan 

kegagalan, self-efficacy akademik tetap memiliki asosiasi langsung 

dengan prokrastinasi, yaitu ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar -

0,38. Kontras dengan hasil tersebut, van Eerde (2003, h. 1409) 

menemukan korelasi yang lemah antara takut akan kegagalan dengan 

prokrastinasi. Steel (2007, h. 81) juga berspekulasi bahwa prokrastinasi 

mengakibatkan rendahnya performa, yang dapat menurunkan self-efficacy 

sehingga prokrastinasi akan semakin tinggi.  

Bersesuaian dengan hasil penelitian ini, tidak mengherankan jika 

mahasiswa yang memiliki self-efficacy tinggi akan semakin besar 

kemungkinan untuk terus persisten dengan usaha menyelesaikan tugas 
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(Ormrod, 2008, h.22). Sebaliknya, mahasiswa akan menjadi tidak fokus 

pada tujuan yang ingin dicapai, kurang terinspirasi, tergantung pada 

orang lain atau kelompok dan cenderung melakukan prokrastinasi 

karena tidak yakin menyelesaikan tugas dengan usaha mandiri 

(Pudjiastuti, 2012, h. 108). Artinya, self-efficacy akademik akan 

menentukan keputusan mahasiswa untuk tetap persisten menyelesaikan 

atau justru menghindari tugas, seperti tugas individu, tugas kelompok, 

ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas akhir kuliah.  

Benang merah terkait dengan permasalahan di atas ditunjukkan 

oleh hasil analisis deskriptif prokrastinasi akademik pada aspek 

inisiatif personal yang termasuk dalam kategori tinggi. Dalam hal ini, 

McCloskey (2011, h. 9) menggambarkan mahasiswa yang kurang 

inisiatif cenderung tidak memiliki dorongan untuk menyelesaikan tugas 

tepat waktu dan mengandalkan motivasi eksternal, misalnya  

dukungan sosial, bekerja di bawah tekanan tenggat waktu, reward dan 

lain-lain untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. 

Bersesuaian dengan McCloskey (2011), Karatas (2015, h.  245-246) 

mendukung bahwa self-efficacy akademik yang rendah akan membuat 

mahasiswa menjadi malas dan pasif sehingga memicu tendensi 

prokrastinasi yang disebabkan adanya perasaan ragu-ragu dalam 

mengambil inisiatif untuk memulai pekerjaan.  

Katz dkk (2014, h. 115) menemukan bahwa self-efficacy yang tinggi 

akan menurunkan tingkat prokrastinasi akademik, jika faktor internal 
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individu, yang dalam hal ini adalah motivasi intrinsik relatif tinggi. 

Ackerman dan Gross (2005, h. 8) menambahkan karakteristik tugas yang 

disukai, adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi keterampilan dan 

instruksi penugasan yang jelas dari dosen sebagai pendorong yang baik 

untuk menurunkan prokrastinasi akademik.   

Temuan selanjutnya adalah mengenai kontribusi trait kepribadian 

The Big Five, yaitu Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism dan Openness terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa 

(hipotesis 2 – 6). Sebagaimana ditunjukkan oleh literatur penelitian 

terdahulu, jelas bahwa trait kepribadian merupakan anteseden penting 

yang berpengaruh terhadap prokrastinasi, termasuk prokrastinasi 

akademik (Karatas, 2015; Steel, 2007; van Eerde, 2003; Schouwenberg 

dan Lay, 1995; Ferrari dkk, 1995; Johnson dan Bloom; 1995; McCown dkk 

dalam Ferrari dkk, 1995).   

Bersumber pada hasil analisis korelasi antara prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa dengan trait kepribadian The Big Five, 

diperoleh bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara prokrastinasi 

akademik dengan tiga trait kepribadian, yaitu Extraversion, Agreeableness 

dan Neuroticism. Namun, hanya hubungan positif antara trait kepribadian 

Extraversion dan Neuroticism dengan prokrastinasi akademik yang 

mendukung hipotesis minor kedua dan kelima, sedangkan korelasi positif 

antara trait kepribadian Agreeableness dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa tidak mendukung hipotesis ketiga.  
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Hasil penghitungan menunjukkan bahwa trait kepribadian 

Extraversion berkontribusi efektif sebesar 9,1% terhadap prokrastinasi 

akademik. Korelasi positif antara trait kepribadian Extraversion dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa dalam penelitian ini sejalan 

dengan penelitian McCown dkk (dalam Ferrari dkk, 1995, 43) yang 

mengemukakan bahwa seseorang dengan Extraversion tinggi memiliki 

banyak gangguan dalam menyelesaikan tugas karena lebih berorientasi 

pada aspek sosial, misalnya menjalin pertemanan dan mencari situasi 

yang menyenangkan. Dengan kata lain, extravert (Extraversion tinggi) 

cenderung lebih membutuhkan stimulasi dari lingkungan sosial yang 

hangat dan memberikan kenyamanan daripada berkutat pada tugas-tugas 

akademik. Konsekuensinya, individu dengan Extraversion tinggi, lebih 

kecil kemungkinan untuk memulai dan menyelesaikan suatu tugas 

akademik dalam satu waktu. 

Ulasan studi tersebut didukung oleh Strongman dan Burt (dalam 

Steel, 2007, h. 78) yang mengindikasikan bahwa distraktor yang 

mengganggu perhatian dan aktivitas sosial dengan teman-teman dapat 

menjadi anteseden prokrastinasi. Indikasi ini sinkron dengan analisis 

deskriptif skala prokrastinasi akademik pada penelitian ini terutama 

mengenai faktor sosial prokrastinasi yang mencerminkan kategori tinggi 

(60%). Artinya, mahasiswa memiliki tendensi untuk mengabaikan tenggat 

waktu pada situasi-situasi yang penuh stress. Contohnya adalah 

mengubah rencana untuk menyelesaikan tugas dan lebih memilih 
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bersosialisasi dengan teman-teman daripada berkutat dengan tugas. 

Semakin dikuatkan oleh temuan Senecal dkk (2003, h. 143) yang 

mengindikasikan bahwa prokrastinasi akademik dan konflik peran terkait 

dengan sifat hubungan interpersonal.     

Temuan tidak terduga ditunjukkan oleh hubungan antara trait 

kepribadian Agreeableness dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa yang tidak sinkron dengan hipotesis minor ketiga. Hasil studi 

ini bertentangan dengan meta-analisis Steel (2007, h. 77) terhadap 24 

artikel dari 216 artikel penelitian secara keseluruhan, yang menerangkan 

adanya hubungan negatif antara Agreeableness dengan prokrastinasi 

(Steel, 2007, h. 77). Selain itu, Watson (2001) juga mengungkap hasil 

berbeda yang justru tidak menemukan korelasi antara kedua variabel ini. 

Permasalahannya korelasi antara trait kepribadian Agreeableness 

dengan prokrastinasi akademik sepanjang penelusuran literatur 

sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten. Hasil analisis hipotesis 

minor ketiga mendeskripsikan bahwa meskipun kedua variabel ditemukan 

berkorelasi positif, kekuatan hubungannya sangat lemah (r = 0,173; p = 

0,035<0,05). Begitupula dengan meta-analisis Steel (2007, h. 77) yang 

menunjukkan korelasi negatif dengan kekuatan hubungan yang lemah. 

Hasil verifikasi linearitas antara trait kepribadian Agreeableness 

dengan prokrastinasi akademik memperlihatkan kontribusi sebesar 3%. 

Hal ini berarti terdapat anteseden lain yang berperan kuat dalam 
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kemunculan prokrastinasi akademik. Meskipun demikian, interpretasi logis 

dapat diuraikan mengenai inkonsistensi hasil ini.  

Secara konseptual, trait kepribadian Agreeableness merefleksikan 

individu yang menyukai orang lain, penuh perhatian, friendly, murah hati 

dan suka menolong (Costa dan McCrae dalam Pervin dkk, 2005, h. 255).  

Dalam hal ini, Agreeableness lebih mencerminkan gaya interpersonal 

seseorang daripada sifat atau proses perilaku, sehingga mungkin secara 

fundamental tidak relevan dengan proses prokrastinasi. Dengan demikian 

dapat dideskripsikan bahwa mahasiswa yang agreeable maupun 

disagreeable juga berpotensi melakukan prokrastinasi akademik.  

Diterimanya hipotesis yang berbunyi ada hubungan positif antara 

trait kepribadian Neuroticism dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasisiswa mendukung penelitian terdahulu (Steel, 2007; Watson, 2001; 

Johnson dan Bloom, 1995; Schowenburg dan Lay, 1995). Hasil penelitian 

ini mengungkap bahwa Neuroticism ialah prediktor kuat prokrastinasi 

akademik (r = 0,583; p = 0,000<0,05) yang memberikan sumbangan 

sebesar 34%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Watson (2001, h. 

154) yang mengindikasikan semakin tinggi skor Neuroticism, maka 

semakin tinggi pula tingkat prokrastinasi akademik. Namun, kekuatan 

korelasi yang ditunjukkan dalam penelitian ini kontras dengan Johnson 

dan Bloom (1995, h. 131) dan meta-analisis Steel (2007, h. 75) yang 

memiliki peran lebih lemah. Meskipun demikian, temuan tersebut 

mengkonfirmasi bahwa mahasiswa yang rentan terhadap tekanan 
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psikologis, pencemas, impulsif dan memiliki respon coping yang 

maladaptif berkontribusi secara positif terhadap prokrastinasi akademik.  

Seperti yang dinyatakan oleh peneliti terdahulu bahwa individu 

yang mengalami kecemasan tinggi cenderung akan menghakimi dan 

menyalahkan diri sendiri atas perilaku prokrastinasi yang dilakukan (Burka 

dan Yuen, 2008; Solomon dan Rothblum, 1984), sehingga rentan 

mengalami penurunan performa dan cenderung impulsif dalam bertindak. 

Semakin tinggi tingkat Neuroticism, maka mahasiswa tidak mampu fokus 

untuk pencapaian target atau tujuan karena cenderung impulsif dan 

cemas ketika akan menyelesaikan tugas, sedangkan  mahasiswa yang 

memiliki Neuroticism rendah cenderung lebih stabil dan fokus dalam 

menyelesaikan tugas-tugas akademik.  

Hasil analisis hipotesis minor keempat mengungkap adanya 

hubungan negatif yang signifikan antara trait kepribadian 

Conscientiousness dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Trait 

kepribadian Conscientiousness dalam studi ini memiliki nilai korelasi 

sebesar -0,681 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05) dan memberikan 

pengaruh sebesar 46,4%. Hal ini berarti individu dengan 

Conscientiousness tinggi memperlihatkan perilaku prokrastinasi akademik 

yang rendah, begitupun sebaliknya.  

Data empiris yang tercantum, secara konsisten membuktikan hasil 

meta-analisis yang dilakukan oleh Steel (2007) dengan nilai r sebesar 

0,62 dan van Eerde (2003) sebesar 0,63. Nilai tersebut tidak jauh berbeda 
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dengan hasil korelasi penelitian ini yang secara jelas menunjukkan bahwa 

trait kepribadian Conscientiousness yang rendah mengindikasikan tingkat 

prokrastinasi yang tinggi. 

Konteks teoretis menjabarkan karakteristik individu dengan 

Conscientiousness tinggi sebagai orang yang disiplin, berorientasi tugas, 

bertujuan dan terarah, berkemauan kuat dan teratur (Widyorini dkk, h. 14). 

Mastuti (2005, h. 268) menambahkan bahwa individu tersebut cenderung 

bertanggungjawab, persisten dan berorientasi pada prestasi. Sementara 

itu, individu dengan Conscientiousness rendah menunjukkan karakteristik 

cenderung tidak konsisten, malas, tidak peduli, mengejar banyak tujuan 

tetapi kurang terarah, lalai atau ceroboh dan lebih hedonis. Dengan 

demikian, mahasiswa prokrastinator diidentikkan sebagai orang yang tidak 

terorganisir, motivasi rendah, malas dan kurang berorientasi pada 

prestasi. Masuk akal jika orang yang mendapatkan skor rendah dalam trait 

kepribadian Conscientiousness akan lebih rentan melakukan prokrastinasi 

karena skor rendah pada trait ini melambangkan karakteristik  

prokrastinator. 

Peneliti juga melihat hasil analisis deskriptif skala prokrastinasi 

akademik dari subjek penelitian yaitu sebanyak 32% tergolong dalam 

kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi dan 29,34% tergolong dalam 

kategori rendah sampai dengan sangat rendah. Persentase high 

procrastinator tersebut bukanlah besaran yang kecil mengingat 
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mahasiswa yang tergolong dalam kategori sedang (38,67%) kemungkinan 

juga mempunyai masalah terkait dengan prokrastinasi akademik.  

Hasil uji hipotesis minor keenam menunjukkan ditolaknya hipotesis 

yang berbunyi ada hubungan positif antara trait kepribadian Openness 

dengan prokrastinasi akademik. Data empiris menunjukkan tidak adanya 

korelasi antara kedua variabel tersebut. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan beberapa literatur studi terdahulu (Karatas, 2015; Steel, 2007; 

Watson, 2001; Johnson dan Bloom, 1995) yang menyatakan bahwa tidak 

ditemukan korelasi antara trait kepribadian Openness dengan 

prokrastinasi.  

Alasan yang melandasi tidak ditemukannya korelasi adalah trait 

kepribadian Openness yang dideskripsikan terkait dengan bakat, 

perasaan, tantangan, imajinasi dan rasa ingin tahu intelektual, tidak 

memiliki kaitan apapun dengan kualitas mood atau akademik (Steel, 2007, 

h. 69). Costa dan McCrae (dalam Pervin dkk, 2005, h. 255) 

mendeskripsikan Openness sebagai keluasan, kedalaman dan 

kompleksitas mental individual serta kehidupan eksperiensial. Artinya, trait 

ini lebih terkait dengan minat, ranah intelektual dan budaya seseorang 

yang bervariasi (Mastuti, 2005, h. 268), sehingga dirasa sulit untuk 

menemukan linearitas antara trait kepribadian Openness dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya terbatas pada peran anteseden internal 

prokrastinasi akademik, yaitu self-efficacy akademik secara umum dan 

trait kepribadian The Big Five. Berdasarkan wawancara awal dengan 

mahasiswa angkatan 2013 dan 2014 yang masing-masing angkatan 

berjumlah sepuluh orang, terungkap bahwa anteseden eksternal seperti 

karakteristik tugas, kejelasan instruksi penugasan dari dosen dan 

keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan berperan dalam tendensi 

prokrastinasi akademik, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu 

dipertimbangkan tentang peran faktor eksternal tersebut terhadap 

prokrastinasi akademik. Pertimbangan mengenai pentingnya diferensiasi 

karakteristik tugas adalah informasi yang diperoleh terkait dengan jenis 

tugas yang berpotensi untuk ditunda atau dihindari oleh mahasiswa akan 

semakin jelas dan spesifik.   

Hasil penelitian ini masih terbatas pada penjelasan kontribusi 

prediktor terhadap prokrastinasi akademik secara umum, sehingga perlu 

dilakukan analisis lanjutan, misalnya dengan mengontrol jenis kelamin, 

melakukan komparasi antar angkatan dan juga menggunakan sampel 

dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini mungkin dapat bermanfaat untuk 

mengeksplorasi variabel lain yang memiliki korelasi kuat dalam 

memprediksi prokrastinasi akademik. 

 

 


