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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

 Peneliti menggunakan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

linieritas. Uji normalitas dan uji linieritas dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya persebaran item, serta untuk mengetahui variabel  memiliki hubungan 

linier atau tidak. 

5.1.2. Uji Normalitas 

 Normalitas diuji menggunakan perhitungan Kolmogorov Smirnov (K - S) 

Test. Persebaran item dapat dikatakan normal apabila memiliki nilai signifikansi 

p>0,05. Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai K-S variabel 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa sebesar 0,843 (p>0,05) yang berarti 

persebaran item bersifat normal. Pada variabel keaktifan berorganisasi diperoleh 

nilai K-S sebesar 1,225 (p>0,05) yang berarti persebaran item bersifat normal. 

Data lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada lampiran E-1. 

5.1.3 Uji Linieritas 

 Hasil uji linieritas hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa menunjukan bahwa Flinier sebesar 0,688 

dengan nilai p>0,05 yang berarti diantara kedua variabel tersebut tidak linier. 

Hasil uji linieritas dapat dilihat pada lampiran E-2. 



43 
 

 
 

5.1.4. Hasil Analisis Data 

 Setelah melakukan perhitungan uji asumsi, selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah perhitungan uji hipotesis. Perhitungan uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for window. Teknik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis adalah dengan korelasi product moment dari Pearson. 

Hasil dari uji hipotesis keaktifan berorganisasi dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa menunjukkan hasil koefesien rxy sebesar 0,099 dengan nilai 

p=0,205 (p>0,05). Hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 

keaktifan berorganisasi dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Hasil 

perhitungan analisis koefesien korelasi dapat dilihat pada lampiran F-1. 

5.2. Pembahasan 

 Hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil rxy sebesar 

0,099 dan terdapat nilai signifikansi sebesar 0,205 (p>0,05).Pada penelitian ini 

hipotesis ditolak yang artinya tidak ada hubungan antara keaktifan berorganisasi 

dengan prokrastinasi akademik.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Jannah dan Muis (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

antara tingkat keaktifan berorganisasi dengan prokrastinasi akademik. Hal ini 

dikarenakan kesibukan mahasiswa dalam menjalankan organisasi mahasiswa 

dapat menyebabkan mahasiswa mengalami kelelahan dan pengaturan waktu 

yang buruk dalam menyelesaikan skripsi. Pada penelitian Jannah dan Muis 

(2014) dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat memperkuat 

mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik, yaitu seperti kemalasan, 

bersemangat mengerjakan tugas ketika sudah mendekati hari pengumpulan 
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tugas, tidak berani bertemu dosen, pengaruh dari teman dan kecemasan 

evaluasi. 

Alasan mengapa hipotesis ini ditolak dikarenakan ciri-ciri keaktifan 

berorganisasi dan ciri-ciri dari prokrastinasi akademik tidak saling berkorelasi. 

Selain itu, mahasiswa yang memiliki pengaturan waktu yang baik antara kegiatan 

perkuliaham dengan organisasi, sehingga aktif dalam berorganisasi tidak 

mempengaruhi mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Hal ini menjadi 

salah satu faktor mengapa hipotesis penelitian ini ditolak.  Menurut Ferrari, dkk 

(1997) salah satu faktor yang dapat memperkuat seseorang tidak melakukan 

tindakan prokrastinasi akademik, yaitu dapat mengatur waktu dengan baik antara 

kegiatan kuliah dengan kegiatan di luar kuliah. 

 Menurut Bruno (dalam Fauziah, 2015) salah satu adanya tindakan 

prokrastinasi akademik karena adanya faktor internal yaitu kurang bisa mengatur 

waktu antara kegiatan kuliah dengan kegiatan di luar kuliah, salah satunya 

dengan adanya organisasi yang diikuti oleh beberapa mahasiswa. Dampak yang 

terjadi dari kesibukan organisasi adalah waktu yang terbatas, menyebabkan 

mahasiswa sering melakukan tindakan prokrastinasi. Akan tetapi, tidak semua 

mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi melakukan tindakan prokrastinasi, 

karena mereka memiliki pengaturan waktu yang baik antara perkuliahan dengan 

kegiatan organisasi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan mengenai 

frekuensi prokrastinasi akademik dengan keaktifan berorganisasi, dengan hasil 

sebagai berikut: 
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Table 5.1. Frekuensi Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa dan 
Keaktifan Berorganisasi 

 Kategori Frekuensi Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Prokrastinasi 

Akademik 

Pada 

Mahasiswa 

Rendah 5 6,9 6,9 6,9 

Sedang 67 93,1 93,1 100 

Tinggi  0 0 0  

Total  72 100 100  

Keaktifan 

Berorganisasi 

Rendah 33 45,8 45,8 45,8 

Sedang 31 43,1 43,1 88,9 

Tinggi  8 11,1 11,1 100 

Total  72 100 100  

 

Berdasarkan hasil dari analisis pada tabel di atas menunjukkan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa penelitian ini berada di kategori sedang, 

dengan 5 orang dalam  tingkat rendah dan 67 orang dalam  tingkat yang sedang. 

Tingkat prokrastinasi yang sedang dapat dikarenakan mahasiswa yang memiliki 

berbagai macam aktifitas diluar akademik dan memiliki banyak tugas akademik 

dengan masa pengerjaan yang cukup lama sehingga dapat memungkinkan 

mahasiswa melakukan penundaan terhadap beberapa tugas akademik mereka, 

namun tidak semua tugas yang mereka dapatkan akan mereka tunda dalam 

pengerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri mahasiswa masih ada 

indikasi melakukan prokrastinasi tetapi masih dalam kategori sedang. 

Hasil dari analisis yang telah dilakukan pada keaktifan berorganisasi pada 

penelitian ini sedang, dengan 33 orang dengan tingkat keaktifan organisasi yang 

rendah, dan 31 orang berada di tingkat sedang dan 8 orang berada di tingkat 
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tinggi. Apabila dilihat secara umum tergolong sedang namun jika diteliti lebih 

lanjut profil menunjukkan ada 33 orang berada di tingkat rendah, 31 orang 

berada di tingkat sedang dan 8 orang berada pada tingkat tinggi. Tingkat 

keaktifan berorganisasi yang sedang perlu dipertahankan oleh mahasiswa 

karena dengan mempertahankan tingkat keaktifan berorganisasi yang sedang 

akan membuat kegiatan dalam bidang akademik maupun non akademik akan 

seimbang sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap mahasiswa. Selain itu, 

dengan mengikuti organisasi mahasiswa juga dapat berlatih dalam pengaturan 

waktu antara kuliah dan organisasi dengan baik. 

Dalam penelitian Ahmaini (2010) menunjukkan bahwa tidak semua 

mahasiswa yang mengikuti organisasi kemahasiswaan akan melakukan 

prokrastinasi akademik, bahkan mahasiswa yang aktif berorganisasi cenderung 

dapat membagi waktunya dengan lebih baik. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Alaihimi, Arneliwati dan Misrawati (2014) 

dengan nilai tingkat prokrastinasi yang lebih rendah oleh mahasiswa yang aktif 

berorganisasi dan tingkat prokrastinasi yang tinggi bahkan dilakukan oleh 

mahasiswa yang tidak aktif dalam berorganisasi yang berarti mahasiswa yang 

aktif dalam berorganisasi tidak selalu melakukan prokrastinasi akademik jika 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak aktif dalam berorganisasi. Oleh 

sebab itu, dapat disimpulkan bahwa aktif dalam berorganisasi tidak 

menyebabkan tingkat prokrastinasi menjadi tinggi.  

Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa 

keterbatasan diantaranya yaitu sulit menemukan kontak dari salah satu anggota 

Psychodance, Psychovokustik, dan Psikopala, sulit menemui mahasiswa yang 

aktif dalam berorganisasi dimana ketika pengambilan data dilakukan pada saat 



47 
 

 
 

akan menjelang libur semester, peneliti membagikan skala kepada ketua 

organisasi untuk dibagikan kepada anggotanya pada saat rapat sedang 

berlangsung, sehingga tidak ada pengawasan secara langsung pada saat 

pengisian skala, tingkatan semester mahasiswa yang tidak dikendalikan oleh 

peneliti dan kurangnya mencantumkan batasan aktif berorganisasi pada 

penelitian.  
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