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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, ditemukan bahwa data yang disebarkan adalah tidak 

normal untuk variabel dukungan sosial. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk dapat mengetahui data 

tersebut memiliki distribusi yang normal dan tidak. Penguji data 

normalitas menggunakan prosedur K – S Z. Distribusi data 

normal ditunjukan apabila probalitas (signifikan) lebih besar dari 

0,05 dan diperoleh hasil sebagai berikut.  

a. Skala Prokrastinasi Dalam Menyelesaikan Skripsi 

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa variabel 

prokrastinasi akademik adalah nilai K -S Z  sebesar 1,047 

dimana p = 0,223 (p>0,05) yang berarti bahwa sebaran variabel 

prokrastinasi akademik adalah normal.  

b. Skala Dukungan Sosial Orangtua 

Hasil uji normalitas untuk variabel dukungan sosial orang tua 

adalah dengan nilai K - S Z = 1,884 dimana p = 0,002 (p > 0,05)  

yang berarti bahwa sebaran variabel dukungan sosial orang tua 

tidak normal. 

2. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji lineraritas antara prokrastinasi akademik 

dan dukungan sosial orang tua, dapat diketahui nilai Flinear adalah 
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3,309 dengan p > 0,05 maka data tidak linear, oleh karena uji 

linearitas menunjukan tidak linear maka analisa data dilakukan 

dengan kolerasi Kendall. 

 

B. Uji Hipotesis  

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis 

dengan menggunakan kolerasi Kendall. Perhitungan dilakuan dengan 

menggunakan SPSS. Hasil data kolerasi diperoleh nilai koefisien 

efektif rxy  =  -0,174 dengan p < 0,05 yang berarti cukup signifikan. 

Maka hipotesis dapat disumpulkan bahwa ada hubungan negatif 

yang cukup signifikan antara prokrasrinasi akademik dengan 

dukungan sosial orang tua. Kemudian sumbangan efektif (SE) untuk 

dukungan sosial orang tua dalam prilaku prokrastinasi akademik 

sebesar 3,02% sedangkan sisanya disebabkan faktor  yang lain. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian olah data SPSS hasil bahwa 

hipotesis yang diajukan  adalah diterima, maka ada hubungan negatif 

antara prokrastinasi akademik dengan dukungan  sosial dengan rxy  =  

-0,174 (p < 0,05). Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan negatif 

prokastinasi akademik dan dukungan sosial orangtua yang sangat 

signifikan, yang berarti semakin tinggi dukungan sosial orangtua 

maka semakin rendah perilaku prokasitinasi akademik yang 

dilakukan oleh mahasiswa begitu sebaliknya. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eggens (dalam 

Wahyuni, 2003) yag menemukan bahwa dukungan sosial yang 

diberikan oleh orang tua memiliki hubungan negatif dengan 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi. 

Dengan adanya perilaku negatif dari prokrastinasi dalam 

menyelesaikan skripsi yang dilakukan pada mahasiswa akhir yang 

sedang melakukan skripsi dibutuhkan adanya dukungan sosial, 

terlebih dukungan sosial orang tua yang sangat berperan penting. 

Dukungan sosial yang diberikan orang tua kepada mahasiswa 

menimbulkan perasaan dekat secara emosional, perasaan menjadi 

bagian dari keluarga, dihargai, mendapatkan bantuan serta 

bimbingan yang diberikan oleh orang tua. Dukungan keluarga 

tertutama dukungan yang diberikan orang tua merupakan dukungan 

sosial pertama yang diterima seseorang karena anggota keluarga 

adalah orang – orang berada dilingkungan paling terdepat individu 

dan memiliki kemungkinan besar untuk dibantu, Levitt (2000).  

Berdasarkan hasil olah data penelitian menunjukan bahwa 

Me: 29,86 dengan sde: 5,522 prokastinasi akademik masuk dalam 

kategori sedang sebanyak 34 orang. Kemudian Me: 57,18  dengan 

sde: 11,769 dukungan sosial orang tua masuk kategori sedang 

sebanyak 30 orang. 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari sebuah kelemahan yaitu 

hasil data penelitian menunjukan bahwa subyek dalam memilih 

pernyataan tidak konsisten, disebabkan sebaran item tidak mampu 

mewakili sesuai yang dialami oleh subyek. 


