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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran skor 

dari variabel prokrastinasi akademik dan manajemen waktu. 

Sedangkan uji linieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel prokrastinasi akademik dan manajemen waktu. Uji 

normalitas dan linieritas dilakukan dengan bantuan Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows Release 16.0.  

a. Uji Normalitas 

1. Prokrastinasi Akademik 

Uji normalitas terhadap prokrastinasi akademik 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,520 dengan p > 0,05 yang berarti distribusi 

penyebarannya normal.  

2. Manajemen Waktu 

Uji normalitas terhadap skala manajemen waktu 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,516 dengan p > 0,05 yang berarti distribusi 

penyebarannya normal. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-

masing data penelitian memiliki distribusi normal, maka asumsi 

normalitas dari penelitian ini terpenuhi. 

b. Uji Linieritas 

Setelah uji normalitas, uji asumsi yang dilakukan adalah uji 

linieritas. Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier antara 

variabel manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik. Hal ini 

ditunjukkan dengan Flinier = 37,986 p < 0,01 yang berarti terdapat 

hubungan linier antara manajemen waktu dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa yang bekerja part time.  

c. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan program Statistical Packages for 

Sosial Sciences (SPSS) for Windows Release 16.0. Adapun teknik 

yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment untuk 

menguji hipotesis penelitian.  

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil koefisien 

korelasi (rxy) = -0,726 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara manajemen waktu dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja part time. 

Artinya semakin tinggi kemampuan manajemen waktu, maka semakin 

rendah perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa yang bekerja part 

time, begitu sebaliknya. Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat 

dalam lampiran. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian data uji korelasi antara variabel 

manajemen waktu dengan variabel prokrastinasi akademik, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat 

hubungan negatif antara manajemen waktu dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa yang bekerja part time, dimana semakin tinggi 

manajemen waktu pada mahasiswa yang bekerja part time, maka semakin 

rendah perilaku prokrastinasi akademik, begitu sebaliknya.  

Melalui hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan teknik product moment kepada 36 subyek mahasiswa yang 

bekerja part time di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

diperoleh hasil koefisien korelasi (rxy) = -0,726 dengan p < 0,01. Hasil 

tersebut menunjukkan nilai yang signifikan dalam taraf 1%, dimana 

terdapat hubungan negatif antara manajemen waktu dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa yang bekerja part time. Apabila manajemen 

waktu yang tinggi akan memengaruhi rendahnya perilaku prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa yang bekerja part time. Begitu pula 

sebaliknya, jika manajemen waktu yang rendah maka tingginya perilaku 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja part time. 

Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa yang bekerja part time didukung dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Kartadinata dan Tjunding (2008, hal. 

109) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat korelasi negatif 
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sebesar –0.377 antara manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa Psikologi Universitas Surabaya yang menunjukan bahwa 

semakin tinggi perilaku prokrastinasi akademik maka manajemen 

waktunya rendah, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya manajemen waktu 

ternyata juga berpengaruh pada perilaku prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa yang bekerja part time. Apabila mahasiswa yang bekerja part 

time memiliki manajemen waktu yang rendah, maka akan memengaruhi 

tingginya perilaku penundaan. 

Mahasiswa yang bekerja part time jika memiliki manajemen 

waktu yang baik tentunya tidak akan melakukan perilaku prokrastinasi 

akademik, mahasiswa yang bekerja part time dapat menerapkan tiga 

aspek manajemen waktu, yang pertama adalah penentuan tujuan dan 

prioritas, mahasiswa yang bekerja part time dapat menentukan 

prioritasnya sebagai seorang pelajar dan memiliki tujuan dalam 

pencapaian atau target yang akan mereka capai. Selanjutnya aspek 

manajemen waktu yang kedua adalah mekanisme dari manajemen waktu, 

mahasiswa yang bekerja part time dalam proses mencapai tujuannya 

mereka memiliki rencana yang berjadwal dan mengetahui langkah-

langkah apa saja yang harus dilakukan agar tidak berakhir kegagalan, dan 

aspek manajemen waktu yang terakhir yaitu kontrol terhadap waktu, hal 

ini berhubungan dengan perasaan dapat mengatur waktu dan mengontrol 

hal-hal yang dapat memengaruhi penggunaan waktu, dengan kata lain 

mereka dapat memilih mana yang seharusnya mereka lakukan dan 

menyampingkan hal-hal yang dianggap kurang penting baginya.  
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Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Ferrari, Johnson dan 

Mc Cown (dalam Indah Shofiah, 2012, h. 30) yang mengatakan bahwa 

prokrastinasi akademik banyak berakibat negatif dan merupakan masalah 

penting yang perlu mendapatkan perhatian karena berpengaruh bagi 

mahasiswa itu sendiri dan bagi orang lain atau lingkungannya berupa 

hasil yang tidak optimal, dengan kata lain mahasiswa yang kurang 

memprioritaskan kuliah mengakibatkan penundaan dan hasil yang kurang 

memuaskan. Selanjutnya Kartadinata dan Tjunding (2008, hal. 117) 

menemukan alasan tertinggi mahasiswa melakukan prokrastinasi 

diantaranya tidak mampu mengatur waktu. 

Manajemen waktu menurut Macan (dalam Fahmayanti, 2016, 

h.675) merupakan pengaturan diri dalam menggunakan waktu secara 

efektif dan efisien dimana individu dengan manajemen waktu yang baik 

memiliki kontrol atas waktu, membuat prioritas menurut kepentingannya 

serta keinginan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus 

diselesaikan. Sehingga mahasiswa yang bekerja part time dengan 

manajemen waktu yang baik akan mampu membagi waktu antara kuliah 

dan bekerja. Selain itu juga dapat memprioritaskan kepentingan yang 

harus didahulukan dan menghindari perilaku prokrastinasi akademik, 

karena prokrastinasi merupakan suatu tindakan dimana individu 

cenderung untuk menunda dalam memulai, melaksanakan dan 

menyelesaikan suatu pekerjaan Ellis dan Knaus (dalam Nilakantie & 

Mastuti, 2014, h. 11). Strategi manajemen waktu yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang bekerja part time akan membantunya untuk menghindari 

melakukan prokrastinasi akademik, apabila mahasiswa memiliki 
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manajemen waktu yang tinggi akan memperendah perilaku prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa yang bekerja part time.  

Adapun sumbangan efektif manajemen waktu terhadap 

prokrastinasi akademik dalam penelitian ini sebesar 52,8% dan sisanya 

sebesar 47,2% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam 

penelitian ini. Dapat dilihat dari hasil Mean Hipotetik (MH) prokrastinasi 

akademik adalah sebesar 47,5 dengan SD = 7,976 dan Mean Empirik 

(ME) 47,64. Jika dibandingkan dengan ME, maka dapat dilihat bahwa 

dalam penelitian ini rata-rata prokrastinasi akademik pada subjek 

tergolong sedang. Hasil Mean Hipotetik (MH) manajemen waktu adalah 

sebesar 42,5 dengan SD = 6,38 dan Mean Empirik (ME) adalah sebesar 

43,25. Jika dibandingkan dengan ME, maka dapat dilihat bahwa pada 

penelitian ini rata-rata manajemen waktu yang menjadi subjek tergolong 

sedang.  

Dari data hasil penelitian yang diperoleh pada variabel 

prokrastinasi akademik dan variabel manajemen waktu bahwa 

prokrastinasi akademik didapatkan hasil yang sedang, kemudian variabel 

manajemen waktu didapatkan hasil yang sedang pula. Hasil tersebut 

berbeda dengan penemuan peneliti pada saat wawancara dan observasi 

yang dilakukan di awal penelitian. Hal ini mungkin disebabkan karena 

pada saat pengisian angket subyek tidak benar-benar mengisi angket 

sesuai dengan keadaan subyek yang sebenarnya atau subyek kurang 

terbuka, subyek cenderung ingin dianggap ideal dengan anggapan umum 

sehingga adanya kemungkinan jawaban yang diberikan tidak jujur. Selain 

itu, faktor lain yang menyebabkan perbedaan hasil ini disebabkan karena 
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peneliti kurang lama dan kurang merasa dalam menggali informasi dari 

mahasiswa yang bekerja part time sebelum peneliti melakukan penelitian.  

Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti menyebabkan penelitian 

ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan penelitian ini antara lain :  

1. Pada item skala manajemen waktu dan skala prokrastinasi akademik 

dalam masing-masing aspek terdapat nilai item yang hampir sama 

sehingga memungkinkan hasil nilai koefisien korelasi tinggi karena 

terjadi overlapping atau tumpang tindih.  

2. Terdapat beberapa subyek yang mengerjakan skala dirumah 

segingga jauh dari jangkauan pengawasan peneliti yang 

memungkinkan subyek dalam mengisi angket kurang paham 

bagaimana maksud dari beberapa pernyataan item penelitian.  

 


