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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi dalam penelitian dilakukan melalui tahapan uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linearitas hubungan 

variabel bebas (penyebab) dengan variabel tergantung (akibat). Uji 

asumsi dilakukan dengan menggunakan program Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 20. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap variabel prokrastinasi 

akademik dan variabel dukungan sosial dengan tujuan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya distribusi sebaran data penelitian. 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa: 

1. Variabel prokrastinasi akademik berdistribusi normal, dengan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,046 dan p sebesar 0,224 (p > 0,05) 

2. Variabel dukungan sosial berdistribusi normal, dengan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,069 dan p sebesar 0,203 (p > 0,05) 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E-1. 
 

2. Uji Linieritas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui tingkat hubungan 

linier antara variabel. Hasil uji linieritas antara variabel prokrastinasi 
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akademik dengan variabel dukungan sosial menunjukkan bahwa nilai 

Flinier sebesar 8,223 dengan p = 0,006 (p < 0,05) yang menyatakan 

bahwa ada hubungan yang bersifat linier antara data variabel 

prokrastinasi akademik dan data variabel dukungan sosial. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E-2. 

 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, tahap selanjutnya adalah uji 

hipotesis. Uji hipotesis dilakukan menggunakan program komputer 

SPSS for Windows versi 20 dengan teknik analisis Product Moment dari 

Pearson dengan perolehan hasil rxy = -0,382 dengan  p = 0,003 (p < 

0,01). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 

yang signifikan antara dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik. 

Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F. 
 

C. Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil analisis Product Moment dari Pearson, 

diperoleh hasil rxy = -0,382 dengan p = 0,003 (p < 0,01) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara 

dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik. Artinya semakin tinggi 

dukungan sosial yang diperoleh mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah FIB 

UNDIP dari kerabat terdekat (orang tua dan dosen), maka semakin 

rendah resiko terjadinya prokrastinasi akademik yang dialami oleh 

mahasiswa tersebut.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh tiga orang peneliti terdahulu pada lokasi yang berbeda. 

Pertama, Andarini dan Fatma (2013) melakukan penelitian dengan 

subjek mahasiswa Universitas Sahid Surakarta. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik. Kedua, Nurhayati dan 

Kuswardani (2008) melakukan penelitian dengan subjek mahasiswa 

laki-laki dan perempuan yang diambil dari Fakultas Farmasi dan 

Fakultas Psikologi Universitas Setia Budi Surakarta. Dari hasil 

penelitian tersebut diketahui terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan prokrastinasi 

akademik, dan ketiga, Wiranti dan Supriyadi (2015) juga melakukan 

penelitian dengan hasil yang menunjukkan adanya hubungan negatif 

dukungan sosial dosen pembimbing dengan prokrastinasi akademik 

pada subjek mahasiswa Universitas Udayana.  

Kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa program strata 

satu pada suatu lembaga perguruan tinggi menjadi harapan setiap 

mahasiswa dan para orang tua atau keluarga dari mahasiswa tersebut. 

Namun, proses studi dapat saja terhambat karena adanya berbagai 

masalah yang dihadapi mahasiswa. Hambatan internal tersebut menurut 

Burka dan Yuen (2008) sering berbentuk adanya sikap kurang percaya 

diri dan kecenderungan tingkah laku menghindari dalam mengerjakan 

tugas-tugas perkuliahan.  
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Berkaitan dengan hambatan internal tersebut, Ferrari, Johnson 

dan McCown (dalam Zuama, 2015) berpandangan bahwa faktor-faktor 

internal yang memengaruhi prokrastinasi akademik sebagai kondisi fisik 

dan kondisi psikologis yang berasal dari “dalam” diri individu, seperti 

kondisi fisik dan kondisi psikologis, dapat berkurang apabila terdapat 

adanya  dukungan sosial yang merupakan faktor eksternal atau faktor-

faktor yang memengaruhi kecenderungan timbulnya prokrastinasi yang 

berasal dari “luar” diri individu. 

Dukungan sosial memberikan sumbangan efektif dalam 

menurunkan tingkat prokrastinasi akademik sebesar 14,60%. Sisanya 

sebesar 85,40% merupakan sumbangan faktor-faktor lain yang bersifat 

internal maupun eksternal. 

Cobb (dalam Saputri & Indrawati, 2011) mengemukakan bahwa 

mahasiswa perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat 

untuk membantu mengurangi permasalahan yang dihadapinya. 

Dukungan sosial memberikan perasaan ”berguna” pada diri individu, 

karena individu merasa dirinya dicintai dan diterima. Dukungan berupa 

masukan, saran, petunjuk, umpan balik maupun bantuan yang diberikan 

oleh orang tua, saudara, dosen, dan lingkungan sekitarnya diharapkan 

dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studi yang ditempuhnya 

sesuai waktu yang telah ditargetkan. Dengan demikian, mahasiswa yang 

mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya kemungkinan besar 
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akan dapat mengurangi kecenderungan perilaku menunda atau 

prokrastinasi.  

House (dalam Desiningrum, 2014) memandang pentingnya 

dukungan sosial sebagai transaksi interpersonal yang mencakup aspek-

aspek informasi, perhatian, emosi, penilaian, dan bantuan instrumental. 

Tersedianya dukungan sosial membuat individu merasa dicintai, 

diperhatikan, dihargai, dan menjadi bagian dalam kelompok. Dukungan 

sosial yang diterima individu dapat memberikan motivasi dan semangat 

dalam menjalani hidup, karena dirinya merasa diperhatikan, didukung, 

dan diakui keberadaanya.  

Mahasiswa yang berhasil dalam bidang akademik akan 

menyebabkan kepercayaan dan harga diri yang tinggi. Seseorang yang 

sukses di bidang akademik akan mendapatkan penghargaan yang lebih 

baik dari masyarakat dan budaya setempat. Keberhasilan dalam 

pemberian  dukungan sosial sangat berkaitan dengan jenis dukungan 

sosial dengan sumber dukungan sosial. Adanya jenis dukungan sosial, 

sumber dukungan sosial, dan pemberi dukungan sosial yang tepat pada 

penerima melalui pola interaksi yang sejajar dan terbuka perlu 

mendapatkan perhatian agar  dukungan sosial tersebut memberikan 

hasil yang positif. 

Dukungan sosial merupakan faktor dominan yang mempengaruhi  

tercapainya tujuan yang diharapkan setiap individu. Dengan adanya 

dukungan sosial dari orang tua (keluarga) dan dosen (wali dan 
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pembimbing), mahasiswa merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai, 

sehingga melalui interaksi dengan keluarga dan dosennya, mahasiswa 

tersebut mampu mengatasi masalahnya.  

Beberapa pembahasan teoritis dan hasil pembuktian empirik di 

atas menunjukkan bahwa dukungan sosial orang-orang terdekat seperti 

dukungan dari orang tua (keluarga) melalui perhatian yang konstruktif  

maupun dukungan dari dosen (wali dan pembimbing) melalui konsultasi 

akademik yang teratur dan terbuka, sangat membantu mahasiswa 

Jurusan Ilmu Sejarah FIB UNDIP yang menjadi subjek penelitian 

meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, sikap responsif, dan harapan. 

Hal tersebut dapat mencegah terjadinya prokrastinasi akademik, seperti 

berulangnya perilaku negatif dalam bentuk penundaan waktu dalam 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas, melakukan sikap menghindari 

tugas akademik dengan cara mencari kegiatan lain yang lebih 

menyenangkan, dan membuat rencana kegiatan menumpuk yang 

menghabiskan waktu dan tidak ada relevansinya dengan tujuan akhir 

studi.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa Jurusan 

Ilmu Sejarah FIB UNDIP sebagai subjek penelitian, sebagaimana 

mahasiswa pada umumnya, pada awal studi di perguruan tinggi 

mempunyai motivasi, semangat, dan harapan yang cukup tinggi dalam 

proses perkuliahan. Namun, aspek internal yang bersifat individual 

dapat melemah di tengah dinamika perkuliahan, tanpa adanya dukungan 
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sosial yang jelas dan memadai dari orang tua (keluarga) dan dosen (wali 

dan pembimbing), sehingga dapat memperbesar resiko terjadinya 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa, khususnya pada bagian akhir 

masa studi.  

Penelitian tidak luput dari adanya suatu kendala atau kelemahan. 

Adapun kelemahan yang disadari peneliti dalam pelaksanaan penelitian 

ini adalah pada saat pengambilan data, terdapat beberapa subjek yang 

tidak dapat mengisi kuesioner secara langsung. Hal tersebut disebabkan 

berbagai macam hal, seperti keadaan subjek yang sedang sibuk ataupun 

tidak sedang berada di tempat yang oleh karenanya mengharuskan 

kuesioner ditinggal atau dititipkan dan baru akan dikembalikan setelah 

terisi. Hal tersebut membuat peneliti tidak dapat memantau secara 

langsung jalannya proses pengisian kuesioner bila mana ada subjek 

yang butuh penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan-pernyataan di 

dalam kuesioner tersebut dan dikhawatirkan akan dapat memengaruhi 

jawaban yang akan dipilih. Lebih lanjut, hal tersebut dapat juga 

memungkinkan terjadinya bias dan menyebabkan jawaban yang dipilih 

tidak menggambarkan kondisi apa adanya yang sesuai dengan kondisi 

subjek sesungguhnya. 
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