
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra yang menjadi anggota lembaga 

kemahasiswaan periode 2012/2013 berjumlah 49 orang mahasiswa. Deskripsi subjek 

penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia dan IPK dapat dilihat pada tabel 4.1 , 4.2 , 4.3 

Tabel 4.1 

Deskripsi  Subjek Penelitian Dilihat Dari Jenis Kelamin ( N = 49 ) 

Jenis Kelamin Jumlah Subjek  Prosentase ( % ) 

Perempuan  35 71,42 % 

Laki – laki  14 28,57 % 

Total  49 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (71.42%) 

 

Tabel 4.2 

Deskripsi Subjek Penelitian Dilihat Dari Usia (N=49) 

Usia  Frekuensi  Prosentase ( % ) 

18 1 2,04% 

19 11 22,44% 

20 23 46,93% 

21 14 28,57% 

Total  49 100% 

 



Berdasarkan tabel 4.2 sebagian besar subjek penelitian berusia 20 tahun = 46,93 % 

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dua kali, pertama pra penelitian 

pada tiga fakultas yaitu FEB, FKIP dan FBS pada tanggal 25 Maret 2013. Menggunakan 

skala prokrastinasi akademik, setelah mendapatkan skor tinggi prokrastinasi akademik pada 

FBS, kemudian peneliti menyebar skala keaktifan dan skala prokrastinasi akademik kepada 

49 orang mahasiswa. 

4.3 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif untuk variabel prokrastinasi akademik distribusi skor total dibagi menjadi 

lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Dengan perhitungan 

lebar interval sebagai berikut : 

Lebar Interval = Skor Maksimal – Skor Minimal 

                                                     K 

 = 129 – 53 

          5 

 = 15,2 

Distribusi frekuensi prokrastinasi akademik mahasiswa anggota lembaga kemahasiswaan 

Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga seperti tabel 4.3 

berikut :  

 

 



Tabel 4.3 

Distribusi Prokrastinasi Akademik Mahasiswa LK FBS 

Kategori Range Skor Frekuensi Prosentase (%) 

Sangat Tinggi 117 – 132 1 2,04% 

Tinggi 101– 116 20 40.81% 

Sedang 85 – 100 17 34,69% 

Rendah 69– 84 8 16,32% 

Sangat Rendah 53– 68 3 6,12% 

Total 49 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.3 sebagian besar mahasiswa (40,81%) mempunyai prokrastinasi 

akademik pada kategori tinggi. 

 Analisis deskriptif untuk variabel keaktifan mahasiswa dalam lembaga 

kemahasiswaan di bagi dalam lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat 

rendah. Dengan perhitungan lebar interval sebagai berikut :  

Lebar Interval = Skor Maksimal – Skor Minimal 

     K 

 = 82– 36 

          5 

 = 9.2 

Distribusi frekuensi mahasiswa yang aktif dalam lembaga kemahasiswaan Fakultas Bahasa 

dan Sastra Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga seperti tabel 4.4 berikut : 

 



Tabel 4.4 

Distribusi Keaktifan Mahasiswa LK FBS 

Kategori Range Skor Frekuensi Prosentase (%) 

Sangat Tinggi 73– 81 8 16,32% 

Tinggi 65– 74 20 40,81% 

Sedang 55– 64 12 24,40% 

Rendah 45 – 54 6 12,20% 

Sangat Rendah 36– 44 3 6,10% 

Total 49 100 % 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 keaktifan mahasiswa LK FBS sebagian besar  berada pada 

kategori tinggi (40,81%).  

4.4 Uji Normalitas 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nsprokrastinasi nkeaktifan 

N 40 40 

Normal Parameters
a
 Mean 84.0250 61.6000 

Std. Deviation 12.94067 10.60672 

Most Extreme Differences Absolute .163 .102 

Positive .098 .068 

Negative -.163 -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.030 .648 

Asymp. Sig. (2-tailed) .239 .795 

a. Test distribution is Normal.   

    



Data dikatakan berdistribusi normal jika p>0,05. Hasil uji normalitas data prokrastinasi 

akademik diperoleh dengan p=0,239, sedangkan hasil data keaktifan diperoleh p=0,795. Hal 

ini menunjukan sebaran data prokrastinasi akademik dan keaktifan mahasiswa adalah normal. 

 

4.5 Analisis Korelasi 

Penelitian korelasi (penelitian hubungan) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara dua variabel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik korelasi Spearman 

Rho, hasilnya adalah :  

Tabel 4.6 

Tabel Korelasi Spearman Rho 

 

Correlations 

   prokrastinasiak

ademik 

keaktifanm

ahasiswa 

Spearman's rho Prokrastinasiakademik Correlation Coefficient 1.000 .739
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 40 40 

Keaktifanmahasiswa Correlation Coefficient .739
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

Tabel 4.6 menunjulkan hasil bahwa dalam penelitian ini koefisien korelasi hubungan 

antara prokrastinasi akademik dengan keaktifan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan 

di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga hasilnya r = 

0,739** dengan koefisien signifikansi 0,000<0,05, maka dapat dinyatakan bahwa ada 



hubungan yang signifikan antara prokrastinasi akademik dengan mahasiswa yang aktif dalam 

lembaga kemahasiswaan pada mahasiswa anggota lembaga kemahasiswaan Fakultas Bahasa 

dan Sastra Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Oleh karena itu, apabila skor keaktifan 

mahasiswa dalam organisasi naik maka skor prokrastinasi akademiknya akan naik juga. 

Apabila skor keaktifan dalam organisasi turun maka skor prokrastinasi akademik juga akan 

ikut turun. Karena terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif antara variabel 

keaktifan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan dengan prokrastinasi akademik. 

4.6 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Ada hubungan yang signifikan 

antara keaktifan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan dengan prokrastinasi akademik 

Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Kristen Satya Wacana. Hasil analisis dalam penelitian 

ini menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keaktifan mahasiswa dalam 

lembaga kemahasiswaan dengan prokrastinasi akademik Fakultas Bahasa dan Sastra 

Universitas Kristen Satya Wacana, maka hipotesis diterima. 

4.7 Pembahasan 

Hasil analisis ditemukan ada hubungan yang signifikan antara keaktifan mahasiswa 

dalam lembaga kemahasiswaan dengan prokrastinasi akademik, r=0,739** dan pada Sig (2-

tailed) = 0,000 <0,05. Penelitian ini sejalan dengan aspek yang menjadi penyebab 

prokrastinasi akademik salah satunya adalah manajemen yang buruk Lay (1992), mahasiswa 

kesulitan mengatur jadwal tugas akademik yang harus dikerjakan dan tidak punya target 

untuk menyelesaikan tugas. Tabel 4.6 menjelaskan bahwa keaktifan mahasiswa LK FBS 

sebagian besar  berada pada kategori tinggi (40,81%). Penelitian ini sejalan dengan teori 

Biordi (dalam Larsson, 1999) yang menjelaskan salah satu faktor penting penyebab 

prorkastinasi akademik adalah keikutsertaan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan. 



Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Andrey (2011) yang  membuktikan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara keaktifan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan 

dengan prokrastinasi akademik. Temuan lain dari penelitian ini adalah adanya arah positif 

antara keaktifan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan dengan prokrastinasi akademik. 

Artinya apabila skor prokrastinasi akademik naik maka skor keaktifan mahasiswa dalam 

lembaga kemahasiswaan juga naik. Jika skor prokrastinasi akademik turun maka skor 

keaktifan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan juga turun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


