
 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01 Analisis Data  

5.01.01 Uji Asumsi  

Tahap yang dilakukan setelah mendapatkan data dari lapangan 

adalah melakukan analisis data.Pada uji asumsi ini, peneliti 

menggunakan alat bantu Stastistical Packages of Social Science 

(SPSS) for Windows 16.0. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji 

linearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak pada tiap variabel, sedangkan uji 

linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antaraself-

regulated learning dengan prokrastinasi akademik  linear atau tidak. 

 

5.01.01.01 Uji Normalitas  

Pada uji normalitas ini, peneliti menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Z. Data berdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 dan hasilnya sebagai berikut : 

1. Prokrastinasi Akademik 

Hasil uji normalitas terhadap Prokrastinasi sebesar 0,715  

(nilai p>0,05), yang berarti data berdistribusi normal. 

2. Self-Regulated Learning 

Hasil uji normalitas terhadap self-regulated learning sebesar 

0,892 (nilai p>0,05), yang berarti data berdistribusi normal. 
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5.01.01.02 Uji Linearitas 

 Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam uji asumsi adalah 

uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linearitas menunjukkan bahwa 

antara prokrastinasi akademik dan self-regulated learning, dapat 

diketahui Flinier adalah 58,023 dengan nilai p sebesar 0,000 

(p<0,05), yang berarti hubungan self-regulated learning dan 

prokrastinasi akademik bersifat linear. 

 

5.01.01.03 Uji Homogenitas 

 Berdasarkan hasil uji homogenitas menunjukkan nilai 

signifikansi 1,701 (p>0,05) yang berarti bahwa tingkat 

prokrastinasi yang dilakukan mahasiswa laki-laki dan perempuan 

adalah sama. 

 

5.01.02 Uji Hipotesis 

5.01.02.01 Hipotesis 1 

Tahap yang dilakukan setelah uji linearitas adalah uji hipotesis. Uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment. Hasil analisis diperoleh nilai rxy = -0,635 dengan nilai 

p<0,05;yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara self-

regulated learning dan prokrastinasi akademik. Maka dari itu, hipotesis 

yang diajukan didalam penelitian ini diterima. 

. 
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5.01.02.02 Hipotesis 2 

 Tahap yang dilakukan selanjutnya adalah uji beda. Uji beda yang 

dilakukan dengan menggunakan t-test. Hasil analisis yang diperoleh 

adalah -1,138 dengan nilai p>0,05; yang menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan prokrastinasi akademik pada mahasiswa laki-laki 

maupun perempuan. 

 

 

5.02 Pembahasan 

 Prokrastinasi sering terjadi di dunia pendidikan, yang disebut 

dengan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik merupakan 

suatu kebiasaan menunda untuk memulai maupun menyelesaikan tugas 

dan hal ini bukanlah suatu hal yang asing dalam kalangan mahasiswa. 

Menurut Santika dan Dian R. S (2016. h.45), dalam penelitian Self-

Regulated Learning dengan Prokrastinasi Akademik  pada Siswa Kelas 

XI SMA Negeri 2 Purwokerto, prokrastinasi akademik cenderung terjadi 

karena siswa kurang dalam hal penyesuaian dan pengaturan diri 

terhadap tuntutan tugas, misalnya dalam pengaturan kegiatan belajar, 

pengontrolan perilaku belajar dan minimnya sumber pendukung untuk 

belajar.Dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif  antara self-regulated learning dan prokrastinasi akademik, yaitu 

dengan nilai rxy= -0,82 dengan p <0,01. Menurut penelitian tersebut, 

seorang siswa dengan self-regulated learning yang tinggi memiliki 

kecenderungan untuk tidak akan melakukan prokrastinasi akademik, 

karena siswa tersebut mencerminkan gambaran seorang siswa yang 
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dapat mengatur dan mengontrol secara mandiri hal-hal yang mengarah 

pada kognitif, motivasi dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Dalam 

setiap tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, siswa dapat membuat 

strategi perencanaannya. 

 Rohmaniyah (2018. h.3) melakukan penelitian pada anggota BEM 

Universitas X. Hasil koefisien korelasi yang diperoleh sebesar -0,468 

(p<0,05). Menurutnya, jika seorang pengurus BEM yang memiliki self-

regulated learning baik, maka ia dapat mengontrol dan membuat 

rencana strategi pengaturan waktu sehingga dapat meminimalisir 

perilaku prokrastinasi akademik. Perilaku prokrastinasi akademik dapat 

terjadi jika tidak mampu meregulasikan dirinya pada suatu waktu yang 

dibutuhkan. 

 Pada hipotesis kedua dalam penelitian ini, hasil analisis yang 

diperoleh adalah -1,138 dengan nilai p>0,05; hal ini menunjukkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa laki-laki maupun perempuan dan artinya bahwa dalam 

hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Nilai F= 1,701 

dan mean prokrastinasi akademik mahasiswa perempuan 46,00 dan 

laki-laki sebesar 47,73. Terdapat pula penelitian lain yang dilakukan 

pada mahasiswa program studi Manajemen Universitas Negeri Jakarta 

yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan prokrastinasi  

akademik pada mahasiswa laki-laki maupun perempuan dengan nilai 

signifikansi 0,446 (p>0,05). 

 Penelitian lain yaitu penelitian Nilakantie dan Endah  (2014. h.12) 

yang dilakukan pada mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Airlangga 
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yang mengambil mata kuliah skripsi. Dalam penelitian tersebut diperoleh 

hasil uji perbedaan tingkat prokrastinasi akademik ditinjau dari jenis 

kelamin yaitu nilai signifikansi 0,197 (p>0,05), yang berarti hipotesis 

ditolak dengan nilai F sebesar 1,751. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan tingkat prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang mengambil 

mata kuliah skripsi ditinjau dari jenis kelamin. Menurutnya, mahasiswa 

laki-laki maupun perempuan dalam penelitian tersebut dihadapkan pada 

lingkungan akademis yang sama. Hal itulah yang membuat tidak adanya 

perbedaan prokrastinasi akademik pada mahasiswa laki-laki maupun 

perempuan. 

 Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari kelemahan yaitu 

pengambilan data dilakukan pada saat sebelum memulai perkuliahan, 

sehingga ketika pengisian data sudah dimulai ada beberapa mahasiswa 

yang datang terlambat. Hal ini membuat mahasiswa yang terlambat 

menjadi merasa tergesa-gesa karena melihat teman lainnya sudah lebih 

dahulu selesai. 
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