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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang digunakan ini pada penelitian ini 

menggunakan Kolmogrove-Smirnov. Kaidah yang digunakan untuk 

menguji normalitas adalah jika nilai signifikansinya < 0,05, maka 

distribusi tidak normal. Begitupula sebaliknya jika signifikansinya 

> 0,05, maka distribusi adalah normal. Adapun hasil perhitungan 

uji normalitas diperoleh sebagai berikut: 

a. Uji normalitas menggunakan Kolmogrove-Smirnov Z pada 

sektor kompetensi menunjukkan angka 0,728 dengan nilai p 

sebesar 0,664 (p > 0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan 

data berdistribusi normal. 

b. Uji normalitas menggunakan Kolmogrove-Smirnov Z pada 

sektor prokrastinasi pada mahasiswa anggota SMF dan BEMF 

Unika Soegijapranata Semarang menunjukkan angka 0,587 

dengan nilai p sebesar 0,881 (p > 0,05). Hasil perhitungan ini 

menunjukkan data berdistribusi normal. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan terhadap hubungan antara variabel 

bebas dan variabel tergantung. Uji linieritas dalam penelitian ini
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menggunakan uji F dengan program Statistical Packages For 

Social Science (SPSS) for Windows Release 16.0.  

Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier antara 

variabel kompetensi dengan prokrastinasi pada mahasiswa anggota 

SMF dan BEMF Unika Soegijapranata Semarang. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien Flinier rxy sebesar 28,204 dan sig 

sebesar 0,000 (p < 0,05) yang berarti terdapat hubungan linier 

antara kompetensi dengan prokrastinasi pada mahasiswa anggota 

SMF dan BEMF Unika Soegijapranata Semarang. 

 

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan menggunakan korelasi Product Moment . 

Dari uji hipotesis ini diperoleh rxy sebesar -0.515 dengan signifikansi 

0,000 (p < 0.01). Nilai rxy yang negatif menunjukkan adanya korelasi 

negatif yang sangat signifikan antara kedua variabel. Ini berarti ada 

hubungan negative yang sangat signifikan antara kompetensi dengan 

prokrastinasi pada mahasiswa anggota SMF dan BEMF Unika 

Soegijapranata Semarang. Semakin tinggi kompetensi seorang 

mahasiswa anggota SMF dan BEMF maka akan semakin rendah 

prokrastinasi, sebaliknya semakin rendah kompetensi seorang 

mahasiswa anggota SMF dan BEMF maka akan semakin tinggi 

prokrastinasi. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini diterima. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya 

korelasi negatif antara kompetensi dengan prokrastinasi pada 

mahasiswa. Korelasi negatif tersebut berarti semakin tinggi kompetensi 

yang dimiliki oleh seseorang mahasiswa anggota SMF dan BEMF 

dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya maka perilaku 

prokrastinasi yang yang dilakukan oleh seseorang mahasiswa tersebut 

akan semakin rendah. 

Hal diatas menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. Karena pada hipotesis awal dijelaskan bahwa ada hubungan 

negatif antara kompetensi dengan prokrastinasi pada mahasiswa 

anggota SMF dan BEMF Unika Soegijapranata Semarang,  sesuai 

dengan data penelitian yang didapatkan.  

Hasil hipotesis penelitian ini sejalan dengan teori  yang dijelaskan 

oleh Patrzek dkk. (2012, h.202), Bahwa salah satu factor yang 

mempengaruhi seseorang melakukan prokrastinasi adalah kompetensi. 

Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk 

melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan 

mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap 

dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan 

dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran 

yang dilakukan. 

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Stiyawan (2013, h.78) 

menjelaskan bahwa kompetensi yang terdapat dalam diri seorang 

individu dan terdiri dari faktor motif, watak, konsep diri, pengetahuan, 
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dan ketrampilan memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi yang 

dilakukan oleh seseorang.  

kompetensi memiliki 5 faktor yang mempengaruhi suatu bentuk 

perilaku prokrastinasi. Faktor-faktor tersebut adalah motif, watak, 

konsep diri, pengetahuan, dan ketrampilan. Motives (motif) dalam 

hubungannya mempengaruhi prokrastinasi dapat dijelaskan sebagai 

berikut : Atkinson dkk (1983, hal. 44) mengatakan bahwa ketakutan 

akan kegagalan adalah motif untuk menghindari kegagalan, jadi 

dorongan menghindari kegagalan merupakan konsekuensi negatif dari 

ketakutan akan kegagalan . Kecenderungan untuk menghindari 

kegagalan akan ditunjukkan melalui apa yang tidak akan dilakukan dan 

apa yang akan dilakukan individu. Individu dengan kecenderungan ini 

membentuk tingkah laku penghindaran untuk mengurangi 

kecemasannya dalam menghadapi evaluasi.  

Bentuk tingkah laku penghindaran mahasiswa terhadap tugasnya, 

contohnya saat mahasiswa memilih untuk mengerjakan tugasnya nanti 

mendekati batas pengumpulan ataupun lebih memilih melakukan 

kegiatan yang dianggap lebih menyenangkan dariapda mengerjakan 

pekerjaan atau tugas. 

 Kemudian Trait menurut Solomon dan Rothbhum (1984, h.503)  

juga berpengaruh terhadap prokrastinasi, menunda mengerjakan suatu 

tugas atau prokrastinasi dapat menyebabkan munculnya rasa cemas 

dalam diri individu yang membuat pengerjaan tugas mahasiswa 

menjadi terhambat.    
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Hamachek (dalam Nur & Ekasari, 2008, h.22) orang yang 

memiliki konsep diri yang positif adalah orang mampu menikmati 

dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan, ini berarti dalam kondisi 

apapun mahasiswa yang memiliki konsep diri yang baik, akan dapat 

menikmati dan menempatkan dirinya secara utuh. Jadi mahasiwa yang 

memiliki konsep diri yang baik akan memilih fokus pada satu pekerjaan 

terlebih dahulu sampai selesai, sehingga cenderung rendah melakukan 

prokrastinasi.  

Sharon Palka (dalam Stiyawan, 2013, h.78) berpendapat bahwa 

salah salah saatu penyebab seorang individu melakukan prokrastinasi 

adalah kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik. 

Mahasiswa yang memiliki kompetensi yang tinggi cenderung 

akan menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan yang telah 

dijadwalkan dan fokus dalam penyelesaian tugasnya, sebaliknya 

mahasiswa yang memiliki kompetensi yang rendah cenderung akan 

menunda mengerjakan tugasnya karena lebih memilih aktivitas lain 

yang dianggap menyenangkan atau dengan berbagai alasan memilih 

menunda mengerjakan tugasnya sehingga menyebabkan mereka 

melakukan prokrastinasi.  

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil tambahan berupa 

sumbangan efektif  (SE) sebesar 26,52%, ini menunjukan bahwa 

kompetensi mempengaruhi prokrastinasi pada mahasiswa sebesar 

26,52%, Sedangkan sisanya 73,48% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya seperti afeksi, kesehatan fisik dan mental, kepribadian, dan 

persepsi terhadap tugas.  
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Dari hasil analisis penelitian ini,  menunjukan bahwa prokrastinasi 

pada mahasiswa anggota SMF dan BEMF Unika Soegijapranata 

Semarang memiliki Mean Empirik (Me) sebesar 15,79 dan Standart 

Deviasi Empirik (SDE) sebesar 7,895 dengan kategori rendah 

berjumlah 17 , kategori sedang berjumlah 48, kategori tinggi berjumlah 

14. Ini menunjukan bahwa prokrastinasi pada mahasiswa anggota SMF 

dan BEMF Unika Soegijapranata Semarang tergolong sedang. 

Kompetensi memiliki Mean Empirik (Me) sebesar 17,168 dan Standart 

Deviasi Empirik (SDE) sebesar 8,584 dengan hasil kategori rendah 

berjumlah 17, kategori sedang berjumlah 49, kategori tinggi berjumlah 

14. Hal ini menunjukan bahwa kompetensi  tergolong sedang.  

Pada penelitian ini masih terdapat kelemahan yang tidak disadari 

dari awal oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut: 

1. Pengambilan data yang dilakukan dengan teknik insidental 

sampling, mengakibatkan ada subyek yang kurang siap dalam 

mengisi kuesioner sehingga ada kemungkinan jawaban yang subyek 

berikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

2. Beberapa responden masih terpengaruh oleh responden lain dalam 

pengisian skala yang seharusnya dapat peneliti antisipasi 

kemungkian tersebut.


