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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Setelah uji validitas dan reliabilitas, kemudian skor-skor untuk 

item yang gugur di buang dan skor setiap skala dijumlahkan, dan 

hasilnya dapat dilihat pada lampiran D.  

 

1. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis korelasi product 

moment untuk uji hipotesis, maka yang dilakukan terlebih dahulu 

adalah uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linearitas. 

Melalui uji asumsi tersebut dapat diketahui apakah distribusi 

kedua variabel tersebut normal atau tidak normal. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah 

data tersebut mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

prosedur Kolmogrov-Smirnov Z. Distribusi data normal 

ditunjukan apabila probabilitas (signifikan) lebih besar dari 

0,05 dan diperoleh hasil sebagai berikut.   
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1) Skala Prokrastinasi Akademik 

Skala prokrastinasi akademik menunjukkan nilai 

Kolmogrov- Smirnow Z sebesar 1, 023 dengan (p> 0,05). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa skor prokrastinasi 

akademik berdistribusi normal.  

2) Skala Self efficacy 

Skala self efficacy menunjukkan nilai Kolmogrov-

Smirnow Z sebesar 0,813 dengan (p> 0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa skor self efficacy berdistribusi 

normal.  

b. Uji Linieritas  

Berdasarkan hasil uji linearitas antara prokrastinasi 

akademik dan self efficacy, dapat diketahui bahwa Flinier 

adalah 51,805 dengan p < 0,05 yang berarti hubungan antara 

variabel self efficacy dengan variabel prokrastinasi akademik 

bersifat linier.  

 

2. Uji Hipotesis  

Hasil perhitungan korelasi product moment dan Pearson 

adalah Rxy = -0,760 (P < 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada ada hubungan negatif 
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yang sangat signifikan antara self efficacy dengan prokrastinasi 

akademik. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

prokrastinasi akademik semakin rendah self efficacy. Adapun 

sumbangan efektif Self efficacy pada prokrastinasi akademik 

adalah sebesar 57,76%. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan teknik korelasi 

Product Moment diperoleh rxy = -0,760 dengan (p< 0,01). Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

self efficacy dengan prokrastinasi akademik. Semakin tinggi self 

efficacy maka semakin rendah prokrastinasi akademik, sebaliknya 

semakin rendah self efficacy maka semakin tinggi prokrastinasi 

akademik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ada 

hubungan negatif antara self efficacy dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa yang bekerja diterima.  

Hubungan negatif yang sangat signifikan antara self efficacy 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja sejalan 

dengan pendapat Janson dan Carton (dalam Bisinglasi, 2016) 

mengatakan bahwa self efficacy merupakan salah satu faktor internal 

yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan prokrastinasi. 

Pendapat para ahli tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian 
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Zusya & Akmal (2016) yang menemukan bahwa self efficacy 

berkorelasi negatif dengan prokrastinasi akademik sebesar -0,059.  

Hasil tersebut dapat menggambarkan bahwa dalam menjalani 

tugas sebagai mahasiswa sekaligus bekerja, salah satu faktor yang 

memengaruhi performa akademik pada mahasiswa adalah self 

efficacy pada mahasiswa itu sendiri. Hal yang mendasarinya adalah 

bahwa keyakinan diri atau self efficacy memengaruhi cara atas 

pilihan tindakan seseorang, seberapa banyak upaya yang akan 

mereka lakukan, seberapa lama mereka akan tekun dalam 

menghadapi rintangan dan kegagalan, ketahanan mereka dalam 

menghadapi kemalangan (Bandura, 1998). Self efficacy merupakan 

hal penting dari salah satu aspek psikologis yang menentukan 

bagaimana individu tersebut harus bertindak. 

Berdasarkan hasil penghitungan empiris penelitian ini, 

diketahui bahwa variabel self efficacy menunjukkan hasil mean 

empirik self efficacy (Me) adalah sebesar 39,2 dan standar deviasi 

(SDe) sebesar 6,711. Berdasarkan kategori self efficacy dapat 

diketahui bahwa terdapat enam orang dengan kategori self efficacy 

tinggi, 31 orang dengan kategori self efficacy sedang dan tiga orang 

dengan kategori self efficacy rendah. Berdasarkan data diatas dapat 

disimpulkan bahwa self efficacy pada mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja masuk dalam kategori sedang. Terlihat bahwa pada saat 
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penelitian subyek masih ada kecenderungan untuk menunda 

penyelesaian tugas akademik, cenderung masih ada kesenjangan 

antara waktu yang direncanakan dengan pelaksanaan tugas, lamban 

dalam mengerjakan tugas dan cenderung melakukan aktivitas lain 

yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas 

akademiknya. 

Self efficacy merupakan faktor internal atau faktor dalam diri. 

Faktor dalam diri sebagian menentukan bagaimana seseorang akan 

bertindak. Self efficacy mampu mendukung mahasiswa untuk 

memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya dalam menghadapi 

berbagai tugas kuliah dan tuntutan pekerjan. Self efficacy tergolong 

rendah, sedang, atau tinggi terlihat ketika mahasiswa memandang 

tuntutan akademik dan tuntutan pekerjaan sebagai tantangan atau 

hambatan (magnitude), menyikapi sebagai kegiatan yang dilakukan 

bersamaan dengan baik atau tidak (generality) dan seberapa besar 

kegigihan serta usaha dalam menyikapi kesulitan (strength). 

Self efficacy yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang 

tersebut yakin akan kemampuan pada dirinya yang kemudian 

menggunakan segala usahanya untuk menghadapi berbagai tugas 

atau kegiatan sekaligus. Ia tidak akan melakukan prokrastinasi untuk 

menghindari penyelesaian tugas (dalam Zusya & Akmal, 2016).  
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Sumbangan efektif self efficacy terhadap prokrastinasi 

akademik adalah sebesar 57,76%. Hasil tersebut dapat dilihat dari 

hasil pengolahan koefisien determinasi R square di mana diperoleh 

nilai sebesar 0,2638. Hal tersebut menunjukkan bahwa self efficacy 

cukup berpengaruh pada perilaku prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa yang bekerja. Mahasiswa yang memiliki self efficacy 

yang tinggi cenderung tidak melakukan prokrastinasi akademik. 

Sisanya 42,24% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. 

Faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi prokrastinasi 

akademik selain self efficacy adalah self esteem, self control, gaya 

pengasuhan orang tua, kondisi lingkungan yang rendah pengawasan, 

takut gagal, terlalu berhati-hati dan masa pembelajaran di kampus. 

Hasil penghitungan nilai mean empirik (Me) prokrastinasi 

akademik menunjukkan hasil sebesar 53,1 dengan standar deviasi 

(SDe) sebesar 9,829. Berdasarkan kategori prokrastinasi akademik 

dapat diketahui bahwa terdapat 12 orang yang memiliki prokrastinasi 

akademik tinggi, 23 orang yang memiliki prokrastinasi akademik 

sedang dan lima orang yang memiliki prokrastinasi akademik 

rendah. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

prokrastinasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil bekerja 

masuk dalam kategori sedang. Prokrastinasi akademik yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dipengaruhi 
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oleh self efficacy yang juga tergolong sedang. Self efficacy yang 

tergolong sedang tersebut memengaruhi prokrastinasi akademik 

yang hasilnya sedang juga sehingga mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja cenderung masih kurang memiliki kesadaran akan kewajiban 

untuk menyelesaikan akademik dengan tepat waktu. Hal ini sesuai 

dengan perhitungan korelasi antara aspek-aspek self efficacy dengan 

prokrastinasi yang menunjukkan korelasi yang signifikan. 

 

Tabel 10 
Korelasi antara aspek-aspek self efficacy dengan prokrastinasi 
akademik 
Aspek-aspek Self 

efficacy 

Prokrastinasi Status 

Generality -0,570 Sangat signifikan 

Magnitude -0,737 Sangat signifikan 

Strength -0,714 Sangat signifikan 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa prokrastinasi 

akademik mempunyai korelasi yang rendah terhadap aspek-aspek 

self efficacy. Semakin rendah tingkat kepercayaan individu akan 

kemampuannya maka individu akan menganggap tugas itu tidak 

menyenangkan dan membosankan. Saat seseorang merasa tidak 

yakin akan kemampuannya maka seseorang akan menganggap 
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bahwa hasil suatu nilai itu tidak bermakna karena tugas itu 

membosankan dan memilih kegiatan lain yang dapat memberikan 

hadiah (Rizvi, dkk, 1997).  

Menurut Rizal (dalam Wibowo, 2014) mengatakan kebosanan 

dan beban tugas ditambah beban kerja yang terlalu berat membuat 

mahasiswa memiliki kepercayaan diri rendah untuk memiliki 

harapan bisa mencapai keberhasilannya. Hal ini didukung oleh 

pendapat Birner (dalam Rizvi, dkk, 1997) bahwa seorang 

procrastinator memiliki keraguan dalam menentukan sikap dan 

perilaku. Seringkali mahasiswa yang melakukan prokrastinasi sangat 

erat kaitannya dengan distorsi negatif yaitu keraguan bahwa waktu 

yang ditetapkan dosen sangat sedikit untuk digunakan mengerjakan 

tugas dan kurang adanya kesadaran untuk dapat menyelesaikan tugas 

tepat waktu (Adiprana, 2007). 

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa kelemahan 

yang dapat memengaruhi hasil dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Peneliti menggunakan metode try out sehingga kemungkinan 

adanya hal-hal yang mencemari hasil penelitian ini. Hal tersebut 

dikarenakan subyek masih dihadapkan pada skala yang belum 

dibersihkan dari item-item gugur. 

2. Subyek berasal dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia 

dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut 
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juga berpengaruh terhadap pengisian baik skala Prokrastinasi 

Akademik maupun self efficacy. 

3. Beban kerja tiap subyek yang berbeda-beda sehingga tidak bisa 

diprediksi antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Subyek 

dengan beban kerja lebih sedikit ada yang menjadi high 

procrastinatinator daripada yang memiliki beban kerja lebih 

begitu sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


