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BAB V 
 

HASIL PENELITIAN 
 

 

A. Hasil Penelitian 
 

1. Uji Asumsi 
 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

asumsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran item normal 

atau tidak, linier atau tidak hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tergantungnya. 

a. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan memberikan hasil sebagai 

berikut : 
 

1) Pada variabel prokrastinasi akademik diperoleh nilai K- S Z 

sebesar 0,568 dengan p sebesar 0,903 (nilai p>0,05) yang berarti data 

terdistribusi normal. 
 

2) Pada variabel self efficacy, diperoleh nilai K-S Z sebesar 

0,505 dengan p sebesar 0,961 (nilai p>0,05) yang berarti data 

terdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 
 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah adanya 

hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Uji 

ini dilakukan dengan menggunakan uji F dan diperoleh hasil nilai Flinier 

 

= 24,372 dengan p sebesar 0,000 (nilai p<0,05). Hasil ini berarti bahwa 

kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linier. 
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2. Uji Hipotesis 
 

Hasil uji hipotesis hubungan antara prokrastinasi akademik 

dengan self efficacy diperoleh koefisien rxy = -0,445 (p<0,01) yang 

menyatakan bahwa hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara prokrastinasi akademik dengan self efficacy. Semakin 

tinggi self efficacy, maka akan menurunkan prokrastinasi akademik. 

Berdasarkan hasil analisa uji hipotesis penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima dan hubungan antara prokrastinasi akademik 

dengan self efficacy pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

adalah korelasi negatif. 

 

 

B. Pembahasan 
 

Hasil uji hipotesis hubungan antara prokrastinasi akademik 

dengan sel efficacy diperoleh koefisien rxy = -0,445 (p<0,01)yang 

menyatakan bahwa hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara prokrastinasi akademik dengan self efficacy. Semakin 

tinggi self efficacy, maka akan menurunkan prokrastinasi akademik. 
 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra dan Halimah 

(2015, h.437) dan Nurudin (2015, h.81), yang menemukan adanya 

hubungan negative self efficacy dengan prokrastinasi akademik. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi self efficacy maka akan semakin rendah 

prokrastinasi, sebaliknya semakin rendah self efficacy maka akan 

semakin tinggi prokrastinasi. Seorang mahasiswa yang memiliki self 

efficacy tinggi memiliki keyakinan dalam perilakunya untuk segera 
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mengerjakan tugas. Selain itu kemampuannya dalam menafsirkan 

perisitiwa atau kejadian apa yang berkaitan dengan mengerjakan tugas 

dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam setiap masalah 

yang berhubungan dengan penyelesaian tugas juga tinggi. Dan 

sebaliknya siswa yang memiliki self efficacy yang rendah maka otomatis 

kemampuan-kemampuan yang disebutkan di atas juga rendah, sehingga 

siswa tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. 
 

Pengaruh variabel self efficacy terhadap variabel stres 

prokrastinasi akademik dalam menyusun skripsi dapat dilihat pada 

sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 36,20%, sisanya 63,80% 

merupakan faktor orientasi masa depan, perfeksionisme, kodisi fisik, 

locus of controldan pola asuh orang tua. 
 

Hasil mean hipotetik (MH) self efficacy adalah sebesar 42,5 

dengan SD= 5,50 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 41,53 dengan 

SD= 9,254 , hal ini berarti bahwa self efficacy termasuk kategori tinggi 

Hasil ini menunjukkan bahwa subjek memiliki self efficacy yang tinggi 
 

Hasil mean hipotetik (MH) prokrastinasi akademik dalam 

menyusun skripsi adalah sebesar 40,00 dengan SD= 5,33 dan mean 

empirik (ME) adalah sebesar 46,33 dengan SD= 8,21, hal ini berarti 

bahwa prokrastinasi akademik dalam menyusun skripsi pada subjek 

penelitian termasuk kategori rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa 

subjek mengalami prokrastinasi akademik dalam menyusun skripsi yang 

cenderung kategori rendah. 
 

Kerugian akibat kemunculan prokrastinasi akademik adalah 

tugas tidak terselesaikan, akan terselesaikan tetapi hasilnya tidak 

memuaskan disebabkan karena individu terburu-buru dalam 

menyelesaikan tugas tersebut untuk mengejar batas waktu 
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pengumpulan, akan menimbulkan kecemasan sepanjang waktu sampai 

terselesaikan bahkan kemudian depresi, tingkat kesalahan yang tinggi 

karena individu merasa tertekan dengan batas waktu yang semakin 

sempit disertai dengan peningkatan rasa cemas sehingga individu sulit 

berkonsentrasi secara maksimal, waktu yang terbuang lebih banyak 

dibandingkan dengan orang lain yang mengerjakan tugas yang sama dan 

pada mahasiswa akan dapat merusak kinerja akademik seperti kebiasaan 

buruk dalam belajar, motivasi belajar yang sangat rendah serta rasa 

percaya diri yang rendah 

 

Menurut Putri (2012, h.2) beban tugas yang dirasakan berat 

bahkan jika menurut mahasiswa melebihi batas kemampuan, mahasiswa 

akan mengerjakan tugas-tugasnya dalam tekanan dan perasaan malas. 

Pada akhirnya mahasiswa akan terbiasa menunda pekerjaan. Untuk 

mengatasi prokrastinasi akademik diperlukan keyakinan mahasiswa 

akan kemampuanya untuk menghadapi permasalahan dan melakukan 

tindakan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. Keyakinan tersebut disebut dengan 

self efficacy. 
 

Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi mampu 

mengubah kejadian dan menjadi agen utama dalam mengarahkan dan 

mengatur perilaku utama yang membawa pada konsekuensi positif. 

Dengan kata lain siswa yang mempunyai self efficacy yang tinggi akan 

menggunakan waktu dengan tepat dan mengarah pada perilaku yang 

lebih utama. Apabila seseorang mempunyai kewajiban untuk 

menyelesaikan tugas, bila mempunyai self efficacy yang tinggi, mereka 

akan mampu memandu, mengarahkan dan mengatur perilaku dan akan 

segera menyelesaikan tugas tersebut tanpa menunda (prokastinasi). 
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Bandura (dalam Irawati, 2013, h.2) menyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki self efficacy yang tinggi akan menuangkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai sesuatu yang 

diinginkan. Seseorang yang memiliki self efficacy yang rendah akan 

menghindari atau mengundur waktu dalam mengerjakan tugas, usaha 

yang dilakukan menurun dan menyerah dengan mudah ketika masalah 

muncul (Irawati, 2013, h.3). Hal tersebut menunjukan bahwa self 

efficacy membuat mahasiswa lebih yakin akan kemampuan yang 

mereka miliki untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang menjadi 

tanggung jawab sebagai mahasiswa, tidak membuang waktu dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan dan segera menyelesaikan tugas-

tugas kuliah tersebut (Irawati, 2013, h.3). 
 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah jumlah responden dalam 

penelitian ini belum mewakili dari seluruh mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi, serta belum mewakili dari semua fakultas di 

Universitas Katolik Soegijapranata. Peneliti juga menemukan 

kelemahan dalam penelitian yaitu masih ada variabel lain yang mungkin 

mempengaruhi prokrastinasi akademik. 




