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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

5.1. Uji Asumsi 

5.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Sminorv 

Test dengan alat bantu komputer melalui program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Windows Release 16.0. Hasil uji normalitas pada variabel 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi menunjukkan nilai K-S Z sebesar 

0,237 dengan nilai (p>0,05) dan hasil uji normalitas pada variabel internal locus 

of control menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,253 dengan nilai (p>0,05). Uji 

asumsi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki sebaran data normal. 

5.1.2. Uji Linearitas 

Variabel internal locus of control dan prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi memiliki nilai F hitung sebesar 35,857 dengan nilai (p<0,05), yang berarti 

bahwa hubungan antara internal locus of control dengan prokrastinasi dalam 

menyelesaikan skripsi adalah linear. 

5.1.3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows Release 16.0. Hasil uji 

korelasi Product Moment yang menguji hubungan antara internal locus of control 

dengan prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi menghasilkan nilai sebesar -

0,618 dengan nilai (p<0,01), artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara 

internal locus of control dengan prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi. 
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Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi 

“Terdapat hubungan negatif antara internal locus of control dengan prokrastinasi 

dalam menyelesaikan skripsi” dapat diterima. 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis antara variabel internal locus of control 

dengan prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi menghasilkan nilai korelasi rxy 

= -0,618 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Artinya bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini diterima yaitu terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

internal locus of control dengan prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi. 

Dengan demikian, semakin tinggi internal locus of control maka semakin rendah 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 25 Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang terkait 

mengapa mereka melakukan prokrastinasi dalam mengerjakan skripsi. Pada 

hasil wawancara peneliti juga menemukan bahwa kurangnya pengetahuan 

Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang 

terkait prokrastinasi. Mereka menganggap dampak dari tindakan prokrastinasi 

tidak terlalu besar karena Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Dian Nuswantoro Semarang merasa waktu untuk mengerjakan skripsi masih 

panjang sehingga muncul persepsi yang mengatakan “nanti saja” untuk 

mengerjakan skripsi. Mahasiswa terkadang juga melakukan penundaan tugas-

tugas lain seperti mengerjakan tugas kelompok saat masih memiliki jam kuliah 

aktif dengan alasan masih ada anggota kelompok lain yang dapat mengerjakan. 

Persepsi tersebut muncul dari dalam diri sendiri sehingga mahasiswa merasa 

santai dalam menghadapi tugas perkuliahan yang ada. 
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Mahasiswa di masa akhir perkuliahan merasa mereka sudah nyaman 

dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dikarenakan tidak memiliki jadwal 

kuliah yang aktif dan padat. Mahasiswa seperti melakukan tindakan balas 

dendam untuk melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan sebelumnya 

karena ada jadwal kuliah. Kegiatan tersebut seperti magang di tempat kerja yang 

diinginkan, tidur siang, bermain game sepuas-puasnya, dan aktivitas lain yang 

tidak berkaitan dengan perkuliahan seperti menyelesaikan skripsi. Mahasiswa 

sadar melakukan penundaan mengerjakan skripsi dengan melakukan kegiatan 

lain sehingga mereka memiliki alasan agar dapat melakukan penghindaran 

terhadap skripsi. 

Hubungan variabel internal locus of control terhadap variabel 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi dapat dilihat pada sumbangan efektif 

yang diberikan sebesar 38,2%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dari 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi yang tidak diteliti oleh penelitian ini. 

Angka 38,2% menunjukkan atau memberikan bukti bahwa internal locus of 

control cukup berpengaruh kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang yang sedang melaksanakan tugas 

pengerjaan skripsi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang memiliki persepsi bahwa mereka merasa dirinya kurang 

mampu untuk mengerjakan skripsi dikarenakan kurangnya pengetahuan 

bagaimana cara mengerjakan skripsi dengan benar sehingga terjadi prokrastinasi 

dalam menyelesaikan skripsi. Mereka memiliki keyakinan apabila mereka 

mengetahui bagaimana cara skripsi seharusnya dikerjakan dan dapat 

mengkontrol dirinya maka mereka dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat 

dan tidak menimbulkan rasa malas untuk mengerjakan skripsi lagi. 
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Hasil mean hipotetik (Mh) internal locus of control sebesar 27,5 dengan 

standar deviasi hipotetik (SDh) 5,5 dan mean empirik (Me) adalah 31,62 dengan 

standar deviasi empirik (SDe) 4,518, hal ini berarti bahwa internal locus of control 

termasuk kategori sedang. Hasil mean hipotetik (Mh) prokrastinasi pada 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi sebesar 27,5 dengan standar deviasi 

hipotetik (SDh) 5,5 dan mean empirik (Me) adalah 23,45 dengan standar deviasi 

empirik (SDe) 5,382, hal ini berarti bahwa prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi termasuk kategori sedang. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan penelitian 

Purnomo & Izzati (2013) tentang hubungan antara internal locus of control 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa angkatan 2008 yang 

menghadapi skripsi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai korelasi rxy= -0,606 dengan p 0,000 (p<0,05) 

dan sumbangan efektif sebesar 36,8% sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa “ada hubungan negatif antara internal locus of control dengan 

prokrastinasi akademik” diterima. 

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti menyebabkan penelitian 

ini memiliki beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahan dalam penelitian 

ini diantaranya: 

1. Hambatan dalam penelitian ini adalah masalah waktu dan subyek. Subyek 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa akhir yang sudah 

mengambil mata kuliah skripsi dan sedang dalam masa penyelesaian skripsi 

sehingga jarang terlihat dikampus terutama ketika kampus libur, maka 

peneliti harus lebih aktif berada di area kampus agar dapat menyebarkan 

skala pada mahasiswa akhir. 
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2. Peneliti menggunakan try out terpakai untuk data penelitian sehingga 

memungkinkan adanya hal-hal yang mengotori hasil penelitian. Hal ini 

disebabkan subyek masih dihadapkan dengan skala yang belum dibersihkan 

dari item-item gugur. 

3. Keterbatasan perijinan data secara keseluruhan sehingga membuat 

penelitian ini kurang memiliki data pasti yang mendukung mengenai berapa 

jumlah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


