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BAB 5 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

 

5.01 Hasil Penelitian 
 

5.01.01 Uji Asumsi 

 

Sebelum data penelitian dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. 
 

Uji dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji linieritas. 
 

A. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji suatu distribusi data dapat 

dikatakan normal atau tidak. Uji normalitas dilihat dari skor Kolmogrov-

Smirnov Z (K-S Z) sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : 

 
1. Pada variabel prokrastinasi akademik diperoleh nilai K-S Z = 0,562 

dan p = 0,911 (p > 0,05), yang bermakna bahwa data prokrastinasi 

akademik memiliki distribusi data yang normal. 

 
2. Pada variabel efikasi diri diperoleh nilai K-S Z = 0,740 dan p = 0,644 

(p > 0.05), yang bermakna bahwa data efikasi diri memiliki distribusi 

data normal. 

 
B. Uji Linieritas 

 
Uji linieritas ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier 

antara variabel bebas dengan variabel tergantung pada penelitian ini. Uji 

linieritas ini dapat dilihat dari skor F Linier, maka diperoleh hasil yaitu 

antara variabel efikasi diri (X) dengan prokrastinasi akademik (Y) 

diperoleh skor F = 34,453 dan p = 0.000 (p < 0,05), yang bermakna 

bahwa ada hubungan yang linier antara efikasi diri dengan prokrastinasi 

akademik. 
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5.01.02 Uji Hipotesis 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan Teknik Analisis 

Korelasi Product Moment untuk hipotesis maka diperoleh hasil rxy = -0,680, 

serta p = 0.000 (p < 0,01) yang berarti hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan 

prokrastinasi akademik. Semakin tinggi efikasi yang dimiliki maka semakin 

rendah perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas, begitu pula sebaliknya. Mahasiswa yang memiliki 

efikasi diri yang tinggi akan mengurangi perilaku menunda-nunda 

menyelesaikan tugas yang dilakukan dengan sengaja. 

 
5.02 Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil hipotesis menggunakan teknik analisis korelasi pearson, 

diperoleh skor rxy = -0,680 serta p= 0.000 (p < 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan 

prokrastinasi akademik. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi efikasi yang 

dimiliki bahwa maka semakin rendah perilaku prokrastinasi akademik yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, begitu pula sebaliknya. 

Hasil di atas juga menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dalam penelitian ini 

menggunakan subyek yang memiliki kriteria-kriteria procrastinator berdasarkan 

checklist pemenuhan kriteria subyek. 

 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Putri, Wiyanti dan Priyatama (2012), pada program studi psikologi Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, terdapat hubungan negatif antara efikasi diri dengan 

prokrastinasi akademik. Tingginya efikasi diri akan menurunkan rasa takut 
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akan kegagalan, meningkatkan cara penyelesaian masalah dan 

meningkatkan kemampuan berfikir. 

 
Mahasiswa pasti memiliki harapan untuk senantiasa mampu mengikuti 

perjalanan dalam menempuh studinya dengan lancar. Pada proses mencapai 

sarjana banyak hal yang perlu ditempuh oleh mahasiswa di antaranya 

mengikuti program belajar dalam perkuliahan, tugas yang harus diselesaikan 

dan menempuh ujian. Mahasiswa selalu dihadapkan pada tugas-tugas yang 

bersifat akademik maupun non-akademik. Dalam proses belajar, tidak sedikit 

mahasiswa yang mengalami masalah-masalah akademik seperti pengaturan 

waktu belajar, memilih metode belajar untuk mempersiapkan ujian, 

menyelesaikan tugas-tugas dan sebagainya (Nurrudin, 2014). Dalam 

menghadapi tugas-tugas akademik mahasiswa seringkali muncul rasa enggan 

maupun rasa malas untuk mengerjakan dan menyelesaikan satu persatu 

tugas dari dosen secara serius dan tepat waktu. 

 
Menurut Senecal (dalam Putri, Wiyanti & Priyatama, 2012), mahasiswa 

yang melakukan prokrastinasi mungkin memiliki keinginan untuk melakukan 

suatu aktivitas akademik sesuai harapannya atau waktu yang telah 

ditentukan, namun pada akhirnya kehilangan motivasi untuk melakukannya 

sehingga mahasiswa tersebut terjebak dalam perilaku menunda mengerjakan 

tugas-tugas akademiknya. Begitu pula pendapat Ferrari (dalam Zusya & 

Akmal, 2016) mengenai konsekuensi dari prokrastinasi akademik adalah 

performa yang kurang, mutu kehidupan individu berkurang, pengaruh negatif 

(menambah beban pikiran, mudah tertekan, tidak percaya diri dan cemas) dan 

menurunnya prestasi. 
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Faktor-faktor yang memengaruhi prokrastinasi akademik antara lain self-

regulatory failure (kegagalan dalam pengaturan diri), rendahnya efikasi diri, 

self-control, dan keyakinan irasional (takut akan gagal dan perfeksionis), 

faktor faktor tersebut merupakan hasil penelitiaan yang dilakukan oleh Steel 

(dalam Dewi & Sudiantara, 2015). Efikasi diri memiliki dampak penting yang 

dapat menjadi faktor utama terhadap keberhasilan seseorang. Bandura 

menjelaskan bahwa efikasi diri adalah evaluasi seseorang terhadap 

kemampuannya atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, 

mencapai tujuan, atau mengatasi hambatan (Baron & Byrne, 2004). Efikasi 

diri juga membantu menentukan sejauh mana usaha yang akan dikerahkan 

orang dalam suatu aktivitas, seberapa lama mereka akan gigih ketika 

menghadapi rintangan, dan seberapa ulet mereka akan menghadapi situasi 

yang tidak cocok (Damri, Engkizar & Anwar, 2017). 

 
Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Bandura yang 

menyatakan bahwa efikasi diri adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa 

kuat diri dapat bertahan dalam situasi tertentu (Alwisol, 2009). Efikasi diri 

berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan 

tindakan yang diharapkan. Hal ini berarti ketika mahasiswa yang mengalami 

kesulitan dalam proses menyelesaikan tugas, ia harus meyakini bahwa ia 

mampu bertahan dan mampu melakukan suatu tindakan tertentu untuk 

membantu dirinya dalam memecahkan masalah yang sedang dialaminya. 

Pada akhirnya mahasiswa tersebut mampu mengendalikan situasi yang sulit 

dan menyadari bahwa ia memiliki kekuatan diri yang membantunya 

menyelesaikan masalah yang dialami. 
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Berdasarkan hasil analisis data empiris, diketahui bahwa variabel efikasi 

diri menunjukkan hasil mean empiric (Me) sebesar 59,64. Jika dibandingkan 

dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 60 yang memiliki makna bahwa efikasi 

diri memiliki mean hipotetik yang tergolong sedang dan standart deviasi 

hipotetik (SDh) sebesar 12, maka dapat dilihat bahwa efikasi diri dalam 

penelitian ini tergolong sedang. Hal ini berarti bahwa efikasi diri yang ada 

dalam diri mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2014 Universitas Katolik 

Soegijapranata dipersepsikan cukup. Mahasiswa cukup memiliki keyakinan 

diri bahwa mampu untuk menyelesaikan perkuliahannya apapun yang terjadi. 

 
Berdasarkan hasil analisis data pada prokrastinasi akademik memiliki 

hasil mean empiric (Me) sebesar 75,05. Jika dibandingkan dengan mean 

hipotetik (Mh) sebesar 72,5 dan standart deviasi hipotetik (SDh) 14,5, maka 

dapat dilihat bahwa prokrastinasi akademik dalam penelitian ini tergolong 

sedang cenderung tinggi. Selain itu pada hasil penelitian ini, efikasi diri 

memiliki sumbangan efektif sebesar 46,3% terhadap prokrastinasi akademik. 

 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari kelemahan yang 

dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga dapat 

memengaruhi hasil peneltian. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang 

dapat diperkirakan dapat memengaruhi hasil peneltian tersebut, yaitu : 

 
1. Skala uji coba yang disebarkan ketika diakhir perkuliahan sehingga 

terdapat subjek yang merasa terburu-buru dalam menjawab untuk 

segera pulang. 

 
2. Selain itu jumlah item-item dirasa masih terlalu banyak sehingga 

menyebabkan munculnya kejenuhan pada diri subyek ketika mengisi 

skala. 
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3. Mempertimbangkan subyek yang akan digunakan. Penelitian ini hanya 

menggunakan mahasiswa prokrastinator sehingga mempengaruhi hasil 

skor prokrastinasi tinggi. 


