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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil penelitian  

1. Uji Asumsi  

Peneliti melakukan uji asumsi terlebih dahulu, sebelum akhirnya 

melanjutkan uji hipotesis. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji 

linieritas. Hal ini guna mengetahui apakah persebaran atau distribusi item 

normal atau tidak, serta untuk mengetahui apakah hubungan variabel bebas 

dan variabel tergantung linier atau tidak.   

a. Uji Normalitas 

1) Prokrastinasi 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan Statistical Package for 

Social Science 16.0 for Windows. Distribusi item dikatakan 

normal jika p>0,05 dan jika p≤0,05 maka distribusi item tidak 

normal. Setelah dilakukan uji normalitas terhadap prokrastinasi, 

menunjukkan hasil K-SZ= 0,478 dengan p menunjukkan hasil 

sebesar 0,976 (p>0,05), hal ini menunjukkan bahwa distribusi 

penyebarannya normal. 

2) Kecerdasan Spiritual 

Hasil dari uji normalitas terhadap kecerdasan spiritual, 

dengan teknik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-SZ= 
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0,767 dengan p menunjukkan hasil sebesar 0,599 (p>0,05), hal 

ini menunjukkan bahwa distribusi penyebarannya normal.  

b. Uji Linieritas 

Hasil dari uji linieritas menunjukkan bahwa adanya korelasi 

yang linier antara variabel prokrastinasi dengan kecerdasan 

spiritual. Hal ini dibuktikan dengan Flinier  sebesar 16,551 dengan 

p = 0,000 (p<0,05).  

 

2. Uji Hipotesis 

Langkah selanjutnya setelah uji asumsi ialah uji hipotesis 

dengan bantuan Statistical Packages for Social Science 16.0 for 

Windows. Hasil uji hipotesis hubungan kecerdasan spiritual dengan 

prokrastinasi pada mahasiswa memperoleh koefisien rxy sebesar -

0,506 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara kecerdasan 

spiritual dengan prokrastinasi. Semakin tinggi kecerdasan spiritual 

maka semakin rendah prokrastinasi pada mahasiswa, sebaliknya 

semakin rendah kecerdasan spiritual maka semakin tinggi 

prokrastinasi pada mahasiswa.  
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B. Pembahasan  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

kecerdasan spiritual dengan prokrastinasi pada mahasiswa tingkat 

akhir, dengan hasil korelasi rxy sebesar -0,506 dengan p sebesar 

0,000 (p<0,01). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini 

diterima.  

Kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik 

dapat dilihat dari tanda-tanda yang telah dijelaskan oleh Zohar dan 

Marshall (2007, h.14) yaitu, bersikap fleksibel, kesadaran diri, 

menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, menghadapi dan 

melampaui perasaan sakit, keengganan untuk menyebabkan 

kerugian, kualitas hidup, berpandangan holistik, kecenderungan 

bertanyaan, bidang mandiri. Bersikap fleksibel tergambar dari 

bagaimana individu dapat menempatkan diri dan menerima pendapat 

orang lain secara terbuka. Kesadaran diri dapat dilihat dari 

kemampuan autocritism dan mengerti tujuan hidupnya. Menghadapi 

dan memanfaatkan penderitaan ditandai dengan tetap tersenyum dan 

bersikap tenang ditengah kesulitan yang dihadapi. Menghadapi dan 

melampaui perasaan sakit ditandai dengan munculnya sikap ikhlas 

dan mampu memaafkan. Keengganan untuk menyebabkan kerugian 

seperti, tidak menunda sesuatu karena tahu akan menyebabkan 

kerugian. Kualitas hidup ditunjukkan dengan mempunyai visi dan 
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nilai seperti prinsip serta pegangan hidup. Berpandangan holistik 

tergambar dari kecenderungan untuk melihat segala sesuatu secara 

keseluruhan dan mampu berpikir secara logis. Kecenderungan 

bertanya tergambar dari memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.  

Kecerdasan spiritual akan menolong seseorang dalam 

memutuskan tindakan yang tepat serta dapat memikirkan dampak 

yang ditimbulkan (Liling, Firmanto dan Karin, 2013). Prokrastinasi 

adalah perilaku yang mengakibatkan kerugian, seorang mahasiswa 

yang memiliki kecerdasan spiritual akan mampu memikirkan setiap 

akibat dari tindakannya sehingga ia akan menghindari tindakan yang 

merugikan tersebut, dalam hal ini ialah menghindari prokrastinasi.  

Singh dan Sinha (2013, h. 2) mengatakan bahwa individu 

dengan kecerdasan spiritual yang tinggi tidak hanya mampu 

merespon suatu situasi atau keadaan tertentu dengan tepat, namun 

juga dapat menganalisis mengapa ia berada pada situasi tersebut dan 

bagaimana mengubah situasi itu menjadi baik. Ketika seorang 

mahasiswa “terjebak” dalam prokrastinasi yang membuat 

penyelesaian skripsi menjadi lama, mahasiswa dengan kecerdasan 

spiritual akan bertanya mengapa ia berada pada situasi tersebut, dan 

pertanyaan tersebut membuat ia sadar. Tidak hanya itu, mahasiswa 

yang memiliki kecerdasan spiritual juga dapat mengubah situasi 

tersebut, dalam hal ini dapat menghindari prokrastinasi. Kecerdasan 

spiritual yang tinggi mampu membuat individu dapat beroperasi 
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melampaui batasan yang ada. Menggunakan kecerdasan spiritual 

dapat membuat individu membedakan mana yang “benar” dan mana 

yang “salah” didalam kerangka bermasyarakat atau dalam situasi 

tertentu, serta dapat mendengarkan inner voice yang tersimpan 

didalam diri (Singh dan Sinha, 2013). 

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Akbarnejhad dan Ghahari (2016) pada 200 karyawati usia 20-40 

tahun yang bekerja selama 24 jam dalam seminggu di Tehran. Hasil 

pada penelitian tersebut ialah terdapat hubungan negatif antara 

spiritualitas dengan prokrastinasi (p<0,01), dengan kata lain semakin 

tinggi spiritualitas maka akan mendorong penurunan prokrastinasi 

dan begitu pula sebaliknya.  

Damar dan Eskiler (2017) juga melakukan penelitian 

mengenai pengaruh dari spiritual leadership pada prokrastinasi. 

Penelitian tersebut dilakukan pada 113 karyawan (69 laki-laki dan 

44 perempuan, dengan usia kisaran 25-29 tahun) pada private 

sports-fitness di Sakarya Turki.  Didapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan negatif antara altruistic love yang mana merupakan 

dimensi dari spiritual leadership dengan prokrastinasi. Dijelaskan 

lebih lanjut bahwa manager yang jujur, konsisten, sopan dan 

menjaga hak karyawan membuat karyawan tidak melakukan 

prokrastinasi saat bekerja.  
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Penelitian yang lain yang serupa ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Hussein dan Amiri (Akbarnejhad dan Ghahari, 2016, 

h.3) pada murid kelas dua SMA di West Islam Abad. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya kecerdasan spiritual 

akan mendorong berkurangnya prokrastinasi akademik pada siswa, 

begita pula sebaiknya semakin rendahnya kecerdasan spiritual akan 

mendorong pada meningkatnya prokrastinasi akademik pada siswa.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual 

memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 25,6% terhadap 

prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir. Sisanya sebesar 74,4% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti rendahnya toleransi 

terhadap ketidaknyamanan, mencari kesenangan, tidak teraturnya 

waktu, tidak teraturnya lingkungan, stres dan kelelahan, permusuhan 

terhadap orang lain, kurangnya memberikan pernyataan tegas, fear 

of failure, aversiveness of the task, pendekatan yang lemah terhadap 

tugas, kecemasan, dan pencelaan terhadap diri sendiri.  

Hasil penelitian terhadap variabel prokrastinasi masuk pada 

kategori sedang. Perhitungan mean empirik didapatkan sebesar 57,4 

dan memiliki standar deviasi sebesar 8,664, sedangkan perhitungan 

mean dan standar deviasi hipotetik, diperoleh mean hipotetik sebesar 

60 dan standar deviasi sebesar 7,5.  

Hasil penelitian terhadap variabel kecerdasan spiritual masuk 

pada kategori sedang. Perhitungan mean empirik didapatkan sebesar 
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101,04 dan memiliki standar deviasi sebesar 8,033, sedangkan 

perhitungan mean dan standar deviasi hipotetik, diperoleh mean 

hipotetik sebesar 90 dan standar deviasi sebesar 18.  

Dalam pelaksanaannya, penelitian berjalan dengan baik dan 

lacar sesuai dengan harapan peneliti. Walaupun demikian, peneliti 

menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian. 

Peneliti menemukan kelemahan yang terjadi dalam penelitian, yaitu: 

1. Data tidak menunjukkan secara tegas bahwa subjek 

memang melakukan prokrastinasi.  

2. Penelitian menggunakan try out terpakai sehingga item-

item pernyataan yang pada akhirnya tidak valid juga ikut 

dikerjakan oleh subjek.  

3. Dikarenakan beberapa skala dititipkan oleh teman yang 

mempunyai relasi, peneliti tidak dapat melihat langsung 

apakah subjek mengisi dengan sungguh-sungguh atau 

tidak. 

4. Dikarenakan peneliti menggunakan sampling aksidental, 

hal ini membuat penelitian tidak mewakili keseluruhan 

angkatan subjek yang diteliti.  

 

 

 

 


