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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas menonton 

tayangan drama Korea terhadap prokrastinasi akademik pada siswi MAN 2 Model 

Banjarmasin, menggunakan perhitungan SPSS for Windows Versi 21.0 . Adapun 

jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS for Windows Versi 21.0  

nilai dari mean pada angket prokrastinasi akademik  adalah 88 dan standar 

deviasi adalah 10,2, kemudian dari hasil tersebut ditentukan subjek yang 

berada di kategori tinggi sebanyak 12,5%, sedang sebanyak 35%,  dan rendah 

sebanyak 52,5%.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS for Windows Versi 21.0  

nilai dari mean pada angket intensitas menonton adalah 95,5 dan standar 

deviasi adalah 10,4, kemudian dari hasil tersebut dapat ditentukan subjek yang 

berada di kategori tinggi sebanyak 20%, sedang sebanyak 65%, dan rendah 

sebanyak 15%. 

3. Berdasarkan hasil Uji Correlation menggunakan SPSS for Windows Versi 

21.0 pada variabel Intensitas Menonton dan prokrastinasi akademik, intensitas 

menonton berpengaruh positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik 
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pasa siswi. Hal ini dapat dilihat dari nilai hitung r sebesar -0,477 dengan p 

value 0,002 sementara nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N 40 

adalah sebesar  0,312. Karena nilai r hitung yang didapat (-0,477) > r tabel 

(sig 5% = 0,312) (p value < 0,05). 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari masih 

banyak terdapat kekurangan di dalamnya oleh karena itu ada beberapa bahan yang 

mungkin nantinya bisa jadi pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian yang 

akan datang. 

Adapun sarannya antara lain : 

1. Kembangkan lagi penelitian terkait prokrastinasi karena judul ini masih 

belum banyak yang membahas dan mengkajinya khususnya di jurusan 

psikologi islam. 

2. Kedepannya buku-buku terkait pembahasan prokrastinasi agar lebih 

diperhatikan dan ditambahkan pada perpustakaan Fakultas Ushuluddin 

dan Humaniora. 

3.  Perlunya bagi siswa untuk mengamalkan dan melaksanakan 5 nilai utama 

Penguatan pendidikan Karakter (PPK) yaitu : religius, nasionalis, 

integritas, mandiri, dan gotong-royong  agar menjadi siswa ideal yang 

diharapkan sekolah, guru, dan Kementerian Pendidikan Nasional, maupun 

orang tua. 


