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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
 

 

5.01  Hasil Penelitian 
 

5.01.01 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

dengan Kolmogrov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas pada angket keterampilan 

memecahkan masalah ditunjukkan dengan skor K-SZ sebesar 0, 672 dengan 

nilai p = 0,757 (>0,05) maka distribusi data dikatakan normal. Sementara hasil uji 

normalitas pada skala kepercayaan diri ditunjukkan dengan skor K-SZ sebesar 

0,734 dengan nilai p = 0,654 (> 0,05) maka distribusi data dikatakan normal. 

 

 

5.01.02 Uji Linearitas 
 

Uji linearitas dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan 

antara kepercayaan diri dengan keterampilan memecahkan masalah dalam 

menyusun skripsi. Dari uji linearitas yang dilakukan diperoleh skor F linear 

sebesar 0,046 dengan nilai p = 0,831 (>0,05) yang menunjukkan hubungan yang 

tidak linear antara data kedua variabel. 

5.01.03 Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Non Parametric 

Correlation yaitu Spearman, karena hasil uji linearitas menunjukkan hubungan 

data kedua variabel yang tidak linear, sehingga peneliti melakukan perhitungan 

menggunakan statistik non parametrik. Dari uji hipotes ini diperoleh koefisien rho 

0,016 dengan nilai p = 0,466 (> 0,05) . Nilai rho menunjukkan tidak adanya 
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hubungan antara kedua variabel. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan 

antara kepercayaan diri dengan keterampilan memecahkan masalah dalam 

menyusun skripsi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini ditolak. 

 
5.02  Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara kepercayaan diri dengan keterampilan memecahkan masalah 

dalam menyusun skripsi. Hal demikian tidak sejalan dengan teori yang 

diungkapkan oleh Funke & Frensch yang mengungkapkan bahwa kepercayaan 

diri mempengaruhi keterampilan memecahkan masalah. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan oleh beberapa faktor. 

 
Pertama, Funke & Frensch (1995) mengungkap pemecahan masalah 

dipengaruhi oleh variabel non kognitif, di antaranya kepercayaan diri. Namun, 

permasalahan dalam menyusun skripsi tidak cukup hanya diselesaikan dengan 

kepercayaan diri saja. Untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat dan 

cepat dibutuhkan ketekunan dan keteguhan yang kuat. Percaya diri diperlukan 

pada saat presentasi dan bertemu dengan dosen pembimbing. Sedangkan, 

intensitas mahasiswa menyelesaikan skripsi lebih banyak di depan komputer 

dibandingkan dengan berhadapan langsung dengan dosen. Menurut Asmawan, 

2016, h.52, faktor penghambat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi adalah 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi dan kemampuan 

dalam menulis skripsi. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan dan 

dosen. Motivasi menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk segera memenuhi 

persyaratan kelulusan (Asmawan, 2016, h.52). 
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Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul pada saat 

menyusun skripsi tidak akan membuat mahasiswa menyerah, namun termotivasi 

untuk segera menyelesaikannya. Permasalahan yang ada dalam skripsi tidak 

hanya meliputi satu jenis permasalahan saja. Semua permasalahan tersebut 

tidak cukup diselesaikan dengan kepercayaan diri saja, namun juga diselesaikan 

dengan variabel-variabel yang lain karena kompleksnya permasalahan yang 

dihadapi pada saat menyusun skripsi. 

 
Kedua, mata kuliah skripsi berbeda dengan mata kuliah lainnya. Mata 

kuliah skripsi dikerjakan secara individual dan tidak memiliki batas waktu 

penyelesaian. Skripsi merupakan tanggung jawab masing-masing individu 

apakah ingin diselesaikan dengan segera atau menundanya. Hal ini diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Wangid & Sugiyanto (2013) bahwa salah 

satu permasalahan utama dalam menyusun skripsi adalah kurang motivasi. 

Motivasi digunakan sebagai pendorong dan penjaga konsistensi mahasiswa 

dalam menyelesaikan skripsi. Setinggi apapun kepercayaan diri tanpa disertai 

motivasi untuk menyelesaikan skripsi tidak akan berpengaruh terhadap 

penyelesaian skripsi itu sendiri. Selain itu, ketekunan dan kegigihan mahasiswa 

juga sangat dibutuhkan pada saat mengatasi permasalahan yang ada pada saat 

menyusun skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Asmawan (2016) 

menyimpulkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi penyelesaian skripsi 

adalah motivasi dan faktor eksternalnya adalah lingkungan. 

 
Dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa kelemahan. Beberapa 

kelemahan dalam penilitian ini yaitu tidak ada patokan urutan atau tahapan 

penulisan skripsi. Sehingga cara setiap mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi 

mungkin akan berbeda-beda. Kemudian, tidak ada uji validitas item pada alat 
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ukur keterampilan memecahkan masalah dalam menyusun skripsi. Uji reliabilitas 

juga menunjukkan koefisien yang rendah, yaitu 0,493. Item yang digunakan 

dalam alat ukur keterampilan memecahkan masalah pun masih terlalu sedikit. 
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