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BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Uji Asumsi

Setelah didapatkan data penelitian yang dibutuhkan, terlebih

dahulu dilakukan uji asumsi. Uji normalitas dibutuhkan untuk

mengetahui normal atau tidaknya sebaran skor variabel prokrastinasi

dan variabel minat membaca pada mahasiswa. Uji linearitas dilakukan

untuk melihat hubungan tiap-tiap variabel yang ada.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik

Kolmogorov-Smirnov Z. Distribusi data normal ditunjukkan apabila

taraf signifikasi lebih besar dari 5% (p > 0,05). Dengan kata lain

sebaran variabel prokrastinasi akademik dan variabel minat

membaca bersifat normal.

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan uji normalitas untuk

prokrastinasi akademik menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z

sebesar 0,468 dengan p > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa

skor prokrastinasi akademik berdistribusi normal. Data selengkapnya

dapat dilihat di lampiran D-1.

Hasil uji normalitas untuk minat membaca menunjukkan nilai

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,770 dengan p > 0,05. Hal tersebut



44

menunjukkan bahwa skor minat membaca berdistribusi normal. Data

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-1.

2. Uji Linearitas

Hasil uji linearitas antara variabel minat membaca dengan

variabel prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Hukum

Unika Soegijapranata diketahui bahwa nilai Flinear adalah 59,948

dengan p < 0,05. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hubungan

antara data variabel minat membaca dengan data variabel

prokrastinasi akademik bersifat linear. Data selengkapnya dapat

dilihat di lampiran D-2.

B. Hasil Analisis

Uji hipotesis dilakukan setelah tahap uji asumsi. Uji hipotesis

dengan menggunakan program komputer Statistical Packages for

Social Sciences (SPSS) Versi 13.0 for Windows. Adapun teknik yang

digunakan dalam mencari korelasi antara minat membaca dengan

prokrastinasi akademik adalah teknik korelasi Product Moment. Hasil

yang diperoleh menunjukkan rxy = -0,684 dengan p < 0,01. Hal ini

menunjukkan bahwa  ada hubungan negatif yang sangat signifikan

antara minat membaca dengan prokrastinasi akademik. Dengan

demikian, hipotesis diterima. Data selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran E.
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C. Pembahasan

Hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan teknik korelasi

Product Moment diperoleh  rxy = -0,684 dengan p < 0,01. Hal ini

menunjukkan adanya hubungan negative yang sangat signifikan antara

minat membaca dengan prokrastinasi akademik. Semakin tinggi minat

membaca maka semakin rendah prokrastinasi akademik, dan

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada

hubungan negatif antara minat membaca dengan prokrastinasi

akademik pada mahasiswa Fakultas Hukum Unika Soegijapranata

diterima.

Hubungan negatif yang sangat signifikan antara minat membaca

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Hukum Unika

Soegijapranata sejalan dengan pendapat Slameto (Nurlaeli, 2014, h. 7),

karena pada dasarnya minat itu sendiri adalah suatu rasa suka yang

lebih dan rasa ketertarikan mendalam pada suatu hal atau aktivitas,

tanpa ada orang menyuruh. Dorongan dari dalam diri untuk bekerja

dengan giat dan optimal otomatis akan meminimalisir terjadinya

prokrastinasi akademik. Begitu pula Milgram, Sroloff, dan Rosenbaum

(1988, h. 197) , yang mengungkapkan bahwa tanpa adanya minat,

individu akan melakukan prokrastinasi karena tugas yang dihadapi

tidak memberi rasa nyaman, melainkan penuh pemaksaan dan sulit.

Sehingga, mereka melakukan penghindara dan cenderung untuk
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memilih kegiatan lain yang lebih mudah dan lebih menyenangkan

untuk dirinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Liana

(2017, h. 1599) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang

sangat signifikan antara minat belajar sejarah dengan prokrastinasi

akademik dengan angka rxy = -0,422 dengan p < 0,01.

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini, diketahui

bahwa variabel minat membaca menunjukkan hasil mean empirik (Me)

sebesar 89,20. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar

87,5 dan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 17,5, terlihat bahwa

pada saat penelitian, subjek memiliki tingkat minat membaca yang

tergolong  sedang.

Minat membaca merupakan faktor internal atau faktor dari dalam

diri. Faktor dari dalam diri sebagian besar menentukan bagaimana

seseorang akan bertindak. Minat membaca yang tinggi akan sangat

membantu dalam penyelesaian tugas yang berhubungan dengan tugas-

tugas membaca dan literasi. Mahasiswa yang memiliki minat membaca

yang tinggi akan berusaha menyelesaikan tugas tanpa menundanya

lebih lama.

Sumbangan efektif minat membaca terhadap prokrastinasi

akademik adalah sebesar 46,78%. Hasil tersebut dapat dilihat dari hasil

pengolahan koefisien determinasi (R square) dimana diperoleh nilai

sebesar 0,478. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat membaca cukup
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berpengaruh pada perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. Sedangkan sisanya sebesar

53,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Hasil perhitungan nilai mean empiric (Me) prokrastinasi

akademik menunjukkan hasil sebesar 50,21. Jika dibandingkan engan

mean hipotetik (Mh) sebesar 52,5 dan standar deviasi hipotetik (SDh)

sebesar 10,5. Terlihat bahwa pada saat penelitian subjek memiliki

tingkat prokrastinasi akademik yang tergolong sedang. Artinya para

mahasiswa melakukan prokrastinasi, tapi masih bisa ditoleransi.

Prokrastinasi akademik pada subjek yang tergolong sedang ini

dapat diartikan bahwa subjek masih ada kecenderungan untuk menunda

mengerjakan tugas akademiknya, cenderung masih ada kesenjangan

antara waktu yang direncanakan dengan pelaksanaan tugas, cukup

lamban dalam pengerjaan tugas, dan juga subjek juga cenderung masih

melakukan aktifitas lain yang lebih menyenangkan daripada

menyelesaikan tugas akademiknya.

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa kelemahan

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu peneliti menggunakan

teknik quota incidental sampling dengan metode try out terpisah, yang

dimana peneliti menyebarkan angket sebanyak dua kali, yaitu untuk uji

coba dan penelitian (angket yang telah dipisahkan dari item gugur). Hal

ini membuat subjek merasa bosan karena harus mengisi angket dengan
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tema yang sama sebanyak dua kali. Selain itu tempat para subjek

mengisi angket dari peneliti dirasa kurang kondusif, karena cenderung

sempit dan peneliti melihat beberapa subjek duduk berdesakan di meja

tengah Fakultas Hukum saat mengisi angket tersebut.
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