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A B S T R A K  

Siswa Atlet harus berlatih secara rutin maupun untuk persiapan pertandingan tetapi mereka juga harus 

mengerjakan tugas akademik dengan tingkat yang sama dengan siswa reguler. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik pada siswa 

atlet. Partisipan penelitian ini adalah 100 siswa atlet dari tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di 
Surabaya. Analisis data penelitian menggunakan korelasi product moment menggunakan bantuan SPSS 

16.0 for windows program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik pada siswa atlet. Diskusi dalam penelitian 

ini menunjukkan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya dalam 

meneliti prokrastinasi akademik pada siswa atlet.  
 

Kata kunci: prokrastinasi akademik, regulasi diri dalam belajar, siswa atlet  

 

 
L A T A R   B E L A K A  N G   

Tuntutan kepada siswa atlet, berasal dari 2 bidang, yaitu bidang olahraga dan bidang akademis. Tuntutan 

dari bidang olahraga diantaranya mereka memiliki jadwal latihan rutin setiap hari atau beberapa hari 

dalam satu minggu sesuai dengan cabang olahraga yang diikuti masing-masing siswa atlet. Tuntutan 

akademik siswa atlet sama dengan siswa lain di sekolah, yaitu mereka dituntut untuk memiliki nilai di 
atas nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu 75 dan dituntut untuk menyelesaikan semua tugas-

tugas yang diberikan guru pada masing-masing mata pelajaran. tuntutan atletik yang ditujukan pada 

mahasiswa atlet dan tipe keterlibatan kegiatan yang disediakan untuk mereka  mempengaruhi 

perkembangan belajar dan personal dari para mahasiswa atlet tersebut (Comeaux dan Harrison, 2011). 
Jonker (2011) menyebutkan bahwa siswa atlet perlu belajar untuk menyeimbangkan aktivitas yang 

dimiliki secara efektif karena mereka harus memenuhi tuntutan akademik dengan sisa waktu yang telah 

mereka gunakan untuk berlatih olahraga serta supaya mereka dapat mencapai prestasi olahraga yang 

lebih tinggi. Penelitian lainnya oleh Romar (2012) menyatakan bahwa siswa atlet memiliki tantangan 

untuk mencari cara memaksimalkan keterlibatan mereka dalam kedua bidang, baik bidang akademis dan 
bidang olahraga yang diikuti.  

 

Terdapat beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan yang dapat dialami oleh siswa atlet, 

permasalahan tersebut diantaranya siswa atlet rentan mengalami stress dengan level yang beragam, 

ancaman paling serius bagi kesuksesan siswa atlet dalam dunia pendidikan adalah berkurangnya waktu 
yang dimiliki setelah digunakan untuk berlatih. Siswa atlet memiliki jumlah waktu yang lebih sedikit untuk 

mengerjakan tugas akademik, namun hal tersebut tidak membuat para siswa atlet untuk memaksimalkan 

waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas akademik Christensen dan Sorensen (2009).  

 
Penjelasan di atas didukung oleh hasil penelitian dari (a) O’Neill, Allen, dan Calder (2013) yang 

menyatakan bahwa siswa atlet menggunakan media sosial seperti facebook atau mengerjakan hal-hal 

lainnya untuk meninggalkan komitmen terkait urusan pendidikan, (b) oleh Astuti dan Wahyudi (2015) 

yang menunjukkan bahwa sebanyak 75% siswa atlet tidak dapat memenuhi tuntutan akademis dan atletik 
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yang mereka dapatkan, mereka mengalami kesulitan dalam mengatur kegiatan, perilaku dan waktu untuk 

memenuhi tuntutan sekolah dan tuntutan atlet, seringkali menunda pengerjaan tugas dan mudah 

teralihkan oleh hal lain saat mereka mencoba melakukan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat serta 

mereka seringkali menggunakan waktu secara tidak efektif, seperti bermain sosial media, atau play station 
atau game online pada waktu dimana seharusnya dapat mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. 

Beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan mengindikasikan bahwa siswa atlet belum dapat 

menyeimbangkan keterlibatan dalam bidang olahraga dan juga dalam bidang akademik.  

 

Peneliti melakukan prasurvei kepada 26 siswa atlet di salah satu SMA di Surabaya. hasil prasurvei peneliti 
menunjukkan bahwa (1) 65% siswa atlet sering merasa lelah karena harus menjalani tugas sebagai siswa 

dan sebagai atlet pada waktu yang bersamaan, (2) 53% siswa atlet merasa tidak memiliki cukup waktu 

untuk menyelesaikan tugas sekolah (3) 76% siswa atlet mengalami kesulitan mengatur waktu sekolah, 

belajar, mengerjakan tugas, latihan, bermain dan beristirahat setiap harinya, (4) 60% siswa atlet tidak 
antusias belajar di sekolah dan tidak semangat belajar di rumah, (5) 61% siswa atlet banyak menghabiskan 

waktu untuk menggunakan media sosial dan menonton TV saat memiliki waktu luang, (6) 52% siswa 

atlet menggunakan waktu luang untuk paling banyak untuk bermain game online atau untuk bermain play 

station serta (7) 73% siswa atlet seringkali menyalin tugas atau PR teman karena merasa tidak memiliki 

waktu untuk mengerjakan tugas atau PR tersebut.  
 

Hasil wawancara peneliti pada Psikolog Olahraga menunjukkan bahwa permasalahan yang paling banyak 

dialami oleh atlet yang masih berstatus sebagai pelajar adalah manajemen waktu dan prokrastinasi 

akademik (Warni, 2016). Peneliti juga melakukan wawancara awal terhadap 7 siswa atlet, hasil 
wawancara tersebut menunjukkan bahwa 5 dari 7 siswa tersebut menyadari bahwa mereka memiliki 

waktu yang dapat digunakan untuk belajar maupun mengerjakan tugas sekolah, namun mereka 

menggunakan waktu tersebut untuk tidur, bermain game online dan bermain play station.  

Hasil penelitian yang telah dipaparkan dan hasil prasurvei yang peneliti lakukan di atas telah menegaskan 

bahwa siswa atlet mengalami permasalahan prokrastinasi akademik, mereka seringkali menunda 
pengerjaan tugas-tugas sekolah dan melakukan aktivitas lain saat memiliki waktu untuk mengerjakan 

tugas sekolah. 

 

Beberapa kerugian pada siswa yang melakukan prokrastinasi akademik, diantaranya siswa akan (1) 
mengalami pola tidur dan pola makan yang tidak sehat (2) menunjukkan tingkat stres, cemas dan rasa 

bersalah yang tinggi (3) beresiko lebih tinggi melakukan kecurangan akademik (4) memiliki kualitas tugas 

yang tidak sama dengan siswa yang tidak melakukan prokrastinasi dan (5) mendapat nilai yang rendah 

(Sirois & Tosti, 2012; Patrzek, Sattler, Veen, Grunschel , & Fries, 2014; Xu, 2016; Akinsola, tella & Tella 

2007).  
 

Prokrastinasi akademik membawa dampak buruk pada siswa atlet, sehingga dibutuhkan penelitian untuk 

mengetahui apa faktor yang berhubungan dengan prokrastinasi akademik. Beberapa penelitian 

mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya prokrastinasi akademik pada siswa 

maupun mahasiswa. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-
faktor  internal yang menjadi alasan munculnya perilaku prokrastinasi di kalangan siswa dan mahasiswa, 

diantaranya (a) Ketidakmampuan dalam mengelola waktu (b) Kegagalan dalam memiliki kebiasaan belajar 

yang terencana (c) keinginan untuk tidak membuat diri sendiri merasa lelah (d) mudah teralihkan (e) 

pemikiran bahwa tugas membosankan dan tidak menarik (f) kurang sehat secara jasmani (g) berada 
dalam situasi keuangan yang kurang baik (Saral dan Kutlu Abu, 2016) (h) Lebih memilih aktivitas yang 

lebih menyenangkan (i) takut gagal  (j) tidak adanya peran ayah atau ibu yang menunjukkan cara 

mengerjakan tugas atau untuk (Esmaeli dan Monadi, 2016), (k) adanya locus of control internal atau 

anggapan bahwa terdapat kesesuaian antara konsekuensi atau hasil yang didapatkan dengan kemampuan  

seseorang (Janssen dan Carton, 1999) dapat menurunkan prokrastinasi.  
 

Sedangkan alasan yang menyebabkan munculnya prokrastinasi akademik yang berasal dari faktor di luar 

diri siswa dan mahasiswa diantaranya (a) penyebab dari pengajar, seperti tidak adanya batas waktu 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

56 
 

pengumpulan tugas, kualitas standar dan kriteria yang tidak jelas untuk mendapat nilai tertentu, harapan 

guru yang terlalu tinggi, dan tugas yang terlalu mudah serta tambahan waktu pengumpulan tugas 

menyebabkan siswa melakukan prokrastinasi  (Schraw, Wadkins dan Olafson, 2007), (b) Penyebab dari 

lingkungan sosial: kebiasaan buruk dari orang-orang sekitar, teman-teman yang tidak memotivasi untuk 
belajar atau teman-teman yang mampu meningkatkan motivasi (c) lebih memilih penguatan yang 

diterima secara langsung setelah perbuatan dilakukan daripada menunggu penguatan yang ditunda.  

Siswa biasanya bersenang-senang dan bermain, mereka menunda tugas akademik (Esmaeli dan Monadi, 

2016), (d) Penyebab dari kondisi fisik, seperti kondisi cuaca buruk dan rendahnya kondisi fisik fasilitas 

yang menunjang pembelajaran (e) Penyebab dari praktek pengajaran di fakultas: tugas akademis yang 
berlebihan dan tidak adanya atau rendahnya kontribusi pembelajaran pada evaluasi, (f) Penyebab dari 

metode mangajar: tugas proyek kelompok dan teknis serta metode mengajar yang tradisional (Saral dan 

Kutlu Abu, 2016)  

 
Beberapa tokoh telah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. 

Pendapat tokoh yang paling sesuai dengan yang dialami oleh siswa atlet dalam prasurvei penelitian ini 

adalah pendapat dari Esmaeli dan Monadi (2016). Hasil prasurvei penelitian ini menunjukkan bahwa 

siswa atlet melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas karena lebih memilih penguatan yang 

diterima secara langsung setelah perbuatan dilakukan daripada menunggu penguatan yang ditunda.  
Siswa biasanya bersenang-senang dan bermain, mereka menunda tugas akademik yang dimiliki, sehingga 

perilaku yang muncul diantaranya tidak antusias belajar di rumah dan tidak bersemangat belajar di 

sekolah. Hasil prasurvei  juga menyebutkan bahwa siswa atlet mengalami kesulitan dalam mengatur 

waktu sekolah, belajar dan mengerjakan tugas, latihan, bermain dan beristirahat setiap harinya.  
 

Berbagai penyebab penundaan tugas akademik yang dilakukan siswa atlet yaitu kurangnya kemampuan 

mengelola waktu, menyusun tujuan, menunda imbalan atas aktivitas yang dilakukan serta usaha untuk 

bertahan mengerjakan tugas atau memotivasi diri menunjukkan kurangnya kemampuan siswa atlet pada 

beberapa aspek regulasi diri dalam belajar.     
 

Penelitian oleh  Motie, Heidari dan Sadeghi (2012) menyatakan bahwa prokrastinasi akademik pada 

siswa SMA berkorelasi secara negatif dengan orientasi tujuan intrinsik dan ekstrinsik, regulasi 

metakognisi, pengelolaan waktu dan lingkungan belajar serta pengelolaan usaha, yang merupakan aspek 
dari regulasi diri dalam belajar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

regulasi diri dalam belajar dengan prokrastinasi akademik pada siswa. Penelitian tersebut diantaranya 

penelitian oleh Santika dan Sawitri (2016) yang dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara regulasi diri dalam belajar dengan prokrastinasi akademik pada 

siswa SMA XI dengan koefisien korelasi sebesar 0,82. Penelitian lainnya yaitu penelitian pada siswa 
akselerasi kelas X yang dilakukan oleh Savira dan Suharsono (2013) dengan hasil peneleitian ada 

hubungan negatif dan sangat signifikan antara regulasi diri dalam belajar dengan prokrastinasi akademik 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,73.  

 

 
T I N J A U A N   P U S T A K A 

Prokrastinasi Akademik  

Prokrastinasi akademik adalah mengerjakan tugas-tugas akademik di akhir waktu, tugas-tugas akademik 

tersebut diantaranya menulis tugas penulisan akhir semester, belajar untuk ujian akhir, serta tugas 
mingguan (Solomon dan Rothblum, 1984).  Prokrastinasi akademik dapat didefinisikan sebagai 

kecenderungan (1)selalu atau hampir selalu menunda tugas-tugas akademik (2)selalu atau hampir selalu 

mengalami masalah kecemasan yang berkaitan dengan prokrastinasi yang dilakukan (Solomon, Rothblum 

dan Murakami, 1986). Siswa yang melakukan prokrastinasi akademik memiliki ciri-ciri, yaitu (1) 

Prokrastinator menunda untuk menyelesaikan tugas, lalu ketika waktu pengumpulan tugas sudah dekat, 
mereka bekerja lebih cepat untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut, (2) Prokrastinator bekerja lebih 

cepat namun tingkat kesalahannya meningkat. Prokrastinator menunjukkan tingkat kemampuan 

memproses informasi yang buruk, mereka gagal mengikuti seluruh informasi penting yang diperlukan 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

57 
 

untuk memiliki hasil kerja tugas yang baik sehingga hasil kerja tugas prokrastinator sebagian besar kurang 

baik (Ferarri, 1993).  

 

Prokrastinasi akademik dapat dipahami sebagai mengerjakan tugas akademik yang diinginkan, diniatkan 
dan seharusnya diselesaikan, namun gagal dilakukan dalam kurun waktu yang diinginkan atau diharapkan 

(Senecal, Koestner dan Vallerand, 1995).  Ferrari (2000) menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa 

siswa yang melakukan prokrastinasi akademik menunjukkan perilaku berupa menghabiskan waktu lebih 

banyak untuk mengerjakan tugas lain yang lebih menyenangkan daripada menyelesaikan tugas yang perlu 

dikerjakan. Prokrastinator menyediakan waktu yang lebih sedikit untuk mempersiapkan diri untuk 
evaluasi yang dianggap penting bagi diri mereka sendiri. Prokrastinasi akademik dapat didefinisikan 

sebagai tindakan dengan sengaja menunda suatu tugas meskipun telah mengira dampaknya akan buruk 

ketika menunda (Steel, 2007). 

 
Ferrari, Dkk (1993, 1995, 2000 dalam Mariana, 2012) menyatakan bahwa prokrastinasi akademik 

termanifestasi dalam empat aspek. Keempat aspek beserta indikator dari masing-maisng aspek dapat 

dijelaskan sebagai berikut   

a. Penundaan dengan sengaja untuk memulai pengerjaan tugas yang dihadapi. Seseorang yang 

melakukan prokrastinasi mengetahui bahwa ia memiliki tugas yang berguna bagi dirinya dan 
harus segera diselesaikan, namun ia menunda-nunda untuk memulai mengerjakan tugas 

tersebut. Penundaan dilakukan dengan sengaja tanpa ada alasan atau kerugian lain jika dapat 

memulai pengerjaan tugas.  

b. Menunda untuk menyelesaikan tugas yang sedang dihadapi. Seseorang yang melakukan 
prokrastinasi mengetahui bahwa ia memiliki tugas yang berguna bagi dirinya dan harus 

segera diselesaikan, namun ia menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi dan 

mengerjakan tersebut terburu-buru supaya dapat mengumpulkan tugas yang diminta oleh 

guru.  

c. Keterlambatan mengerjakan tugas. Orang yang melakukan prokrastinasi memerlukan 
waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan oleh orang pada umumnya dalam 

mengerjakan suatu tugas. Seorang prokrastinator menggunakan waktu yang dimiliki untuk 

mempersiapkan diri secara berlebihan, maupun melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan 

dalam penyelesaian suatu tugas, tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang dimiliki. 
Kadang-kadang, tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak berhasil menyelesaikan 

tugas secara memadai. Seorang prokrastinator memiliki kesulitan untuk melakukan sesuatu 

sesuai batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang prokrastinator sering 

mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline yang telah ditentukan, baik oleh orang 

lain maupun rencana-rencana yang telah ditentukan oleh dirinya sendiri. Seseorang mungkin 
telah merencanakan untuk mulai mengerjakan tugas pada waktu yang telah ia tentukan 

sendiri, akan tetapi ia tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan, 

sehingga menyebabkan keterlambatan maupun kegagalan untuk menyelesaikan tugas secara 

memadai.  

d. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus 
dikerjakan. Seorang prokrastinator dengan sengaja tidak segera melakukan tugasnya, akan 

tetapi menggunakan waktu yang dimiliki untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih 

menyenangkan dan mendatangkan hiburan, seperti membaca koran, majalah novel atau 

lainnya, menonton, mengonrol, mendengarkan musik, bermain game, membuka sosial 
media dan kegiatan lainnya, sehingga menyita waktu yang dimiliki untuk mengerjakan tugas 

yang seharusnya diselesaikan. 
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Regulasi diri dalam belajar 

Definisi regulasi diri dalam belajar yang disimpulkan oleh para ahli adalah derajat sejauh mana partisipasi 

aktif dari siswa atau pembelajar pada proses pembelajaran mereka baik secara metakognisi, motivasi 

dan perilaku (Zimmerman, 1986 dalam Zimmerman, 2008).  Regulasi diri dalam belajar merupakan 
pengaplikasian model umum regulasi dan regulasi diri pada isu belajar dan utamanya dalam konteks 

akademis. Regulasi diri bukanlah sebuah kemampuan mental atau keterampilan pencapaian akademik. 

Regulasi diri dalam belajar adalah proses mengarahkan diri dimana pembelajar mengubah kemampuan 

mental yang dimiliki menjadi keterampilan akademik. Belajar dilihat sebagai sebuah aktivitas dimana 

pembelajar secara proaktif melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri bukan sebuah reaksi atas 
pembelajaran guru. Regulasi diri mengacu pada pemunculan pemikiran, perasaan dan perilaku yang 

mengarah pada pencapaian tujuan (Zimmerman, 2002). Self regulated learning adalah proses aktif dan 

konstruktif dimana para pembelajar menetapkan tujuan dari proses belajar mereka dan berusaha untuk 

memantau, mengelola dan mengontrol kognisi, motivasi dan perilaku mereka. Kognisi, motivasi dan 
perilaku diarahkan dan disesuaikan dengan tujuan dan konteks di lingkungan (Wolters, Pintrich dan 

Karabenick, 2003). 

 

Regulasi diri dalam belajar  adalah partisipasi aktif dari siswa pada proses pembelajaran mereka baik 

secara metakognisi, motivasi dan perilaku (Zimmerman, 2008). Self regulated learning berfokus pada 
penggunaan proses atau respon spesifik yang bertujuan untuk secara proaktif meningkatkan prestasi 

akademik siswa. Pintrich (2004) dalam Xu (2010) mengklasifikasi empat fase dari regulasi diri, yaitu 

forethought, monitoring, control dan reflection. Fase forethought mengacu pada proses-proses dan keyakinan 

yang terjadi sebelum berusaha belajar, fase performance mengacu pada proses-proses yang terjadi selama 
pengimplementasian perilaku, pada fase ini terdapat dua bagian yaitu monitoring yang merupakan 

mengamati peristiwa-peristiwa personal yang menyebabkan peristiwa terjadi  dan control, yang 

merupakan pemberlakuan metode atau strategi yang telah dipilih pada fase forethought  serta self 

reflection mengacu pada proses-proses yang terjadi setelah usaha pembelajaran. Pada masing-masing fase 

tersebut terdapat area-area dari regulasi diri yaitu kognisi, motivasi, perilaku dan konteks. 
 

Dari beberapa penjabaran definisi beberapa tokoh di atas, disimpulkan bahwa definisi dari regulasi diri 

dalam belajar adalah proses aktif dan konstruktif dimana para pembelajar menetapkan tujuan dari 

pembelajaran mereka dan kemudian merusaha memonitor, meregulasi dan mengontrol kognisi, 
motivasi dan perilaku mereka serta membatasi sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat dan lingkungan 

konstekstual di sekitarnya. Aktivitas regulasi diri dapat menjadi penghubung antara individu dan konteks 

dimana ia berada dengan pencapaiannya secara keseluruhan.  

 

 
M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik 

dioperasionalkan sebagai evaluasi individu atas perilaku menunda memulai atau mengerjakan tugas 

akademik yang dilakukan dan diukur melalui total skor yang diperoleh dari Skala Prokrastinasi 
Akademik. Semakin tinggi skor yang diperoleh individu pada skala Prokrastinasi Akademik, maka 

semakin tinggi pula Prokrastinasi Akademik individu. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah regulasi 

diri dalam belajar. Regulasi diri dalam belajar dioperasionalkan menjadi evaluasi individu atas penggunaan 

strategi kognisi, metakognisi, motivasi dan perilaku siswa dalam belajar. Semakin tinggi skor regulasi diri 
dalam belajar individu pada skala regulasi diri dalam belajar, maka semakin tinggi pula regulasi diri dalam 

belajar individu.  

Partisipan Penelitian  

Partisipan penelitian ini adalah 100 siswa atlet SMA yang berasal dari SMA Negeri A, SMA Negeri B dan 

SMA Negeri C di Surabaya, yang berasal dari cabang olahraga bola basket, futsal dan voli. SMA Negeri 
A, SMA Negeri B dan SMA Negeri C berada pada satu lokasi wilayah yang sama, dengan akreditasi A. 

Partisipan dalam penelitian ini memiliki beberapa kriteria, diantaranya:  
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a. Siswa pernah mengikuti pertandingan minimal tingkat kabupaten atau kota dalam kurun 

waktu 1 tahun terakhir  

b. Siswa akan mengikuti pertandingan minimal tingkat kabupaten atau kota dalam kurun waktu 

1 tahun kedepan (The National Collegiate Athletic Association, 2015)  
c. Siswa bersedia terlibat dalam penelitian  

 

Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu : 

 
Skala Prokrastinasi Akademik  

Skala prokrastinasi akademik digunakan untuk mengungkap evaluasi siswa terhadap perilaku menunda 

tugas akademik yang dilakukan. Skala prokrastinasi akademik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala prokrastinasi akademik yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori Ferrari (1993, 1995, 2000) 
bahwa prokrastinasi akademik terdiri dari empat aspek yaitu (a) menunda memulai pengerjaan tugas (b) 

menunda menyelesaikan tugas (c)terdapat kelambanan dalam mengerjakan tugas dan menghasilkan tugas 

akademik yang dibawah standar atau bahkan tidak selesai dan (d) melakukan aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan saat pengerjaan tugas. Skala Prokrastinasi akademik terdiri dari 19 aitem yang sahih 

dengan koefisien realibilitas sebesar 0,894 dan indeks daya beda aitem berada pada rentang 0,3 – 0,675. 
Blueprint skala prokrastinasi akademik dapat dilihat pada tabel 1 

 

Tabel 1. Blueprint skala prokrastinasi akademik 

 

No.  Aspek  Aitem 

favorable  

Aitem 

unfavorable  

Total  

1 Menunda memulai pengerjaan tugas  4, 7, 14, 16  4 

2 Menunda penyelesaian tugas  1, 17 9, 12 4 

3 Kelambanan dalam mengerjakan 
tugas  

2, 5, 15, 18 10 5 

4 Melakukan aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan saat mengerjakan 

tugas  

3, 6, 8, 11, 13, 

19 

 6 

Total 19 

 

Skala Regulasi diri dalam belajar  

Skala regulasi diri dalam belajar digunakan untuk mengungkap evaluasi penggunaan strategi kognisi, 

metakognisi, motivasi dan perilaku siswa dalam belajar. Skala regulasi diri dalam belajar yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada komponen yang terdapat dalam Motivated Strategies for Learning 

Questionaire (MSLQ) yang telah dimodifikasi oleh Alsa (2005). Skala tersebut kemudian dimodifikasi 

oleh Nugraha (2016) yang memiliki fokus penelitian pada regulasi diri dalam belajar secara umum. Skala 

regulasi diri dalam belajar terdiri dari 32 aitem yang sahih dengan koefisien realibilitas sebesar 0,899 

dan indeks daya beda aitem berada pada rentang 0,273 – 0,605. Blueprint skala regulasi diri dalam 
belajar dapat dilihat pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Blueprint skala regulasi diri dalam belajar 

 

No.   Komponen  Aspek  No. Aitem 

setelah ujicoba  

Jumlah  

1  Motivasi  Nilai intrinsik  14, 22 2 

 Nilai ekstrinsik  1,  1 
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 Nilai tugas  3, 8, 15 3 

 Efikasi diri  5, 18,  2 

 Kontrol keyakinan  12, 20, 21 3 

2  Metakognisi  Perencanaan  25 1 

 Pemantauan  10, 16, 29 3 

 Penilaian  27 1 

3  Kognisi  Mengulang  9, 30, 32 3 

 Organisasi  2, 11, 13 3 

 Elaborasi  4, 26, 28 3 

 Berpikir kritis  17,  1 

3  Perilaku  Kelola lingkungan dan waktu  6, 19, 24 3 

 Regulasi usaha  23, 31 2 

 Mencari bantuan dan belajar 

kelompok  

7 1 

 Jumlah 32  

 

 

Teknik Analisis Data  

Penelitian ini merupakan penelitian koresional dan bertujuan untuk menguji secara empirik ada atau 
tidaknya hubungan regulasi diri dalam belajar dengan prokrastinasi akademik, dimana kedua variabel 

tersebut memiliki jenis data interval. Maka digunakan teknik korelasi Product Moment dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows. 

 
 

H A S I L   D A N   P E M B A H A S A N 

Analisis statistik deskriptif  

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan subjek berdasarkan norma. Norma 

kategori yang digunakan yaitu kategori rendah dan sedang.  
 

Tabel 3. Kategori regulasi diri dalam belajar 

 

Kategori  Jumlah  %  

Rendah  12 12% 
Sedang  75 75% 

Tinggi  13 13% 

Dari tabel 3 di atas diketahui sebagian besar partisipan penelitian memiliki regulasi diri dalam belajar 

pada kategori sedang  
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Tabel 4. Kategori prokrastinasi akademik 

Kategori  Jumlah  %  

Rendah  14 14% 

Sedang  72 72% 
Tinggi  14 14% 

 
Dari tabel 4 di atas diketahui sebagian besar responden memiliki prokrastinasi akademik pada kategori 

sedang.  

 

Uji Asumsi  

Uji asumsi perlu dilakukan sebelum melakukan uji korelasi product moment. Uji asumsi yang dilakukan 
adalah uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik 

kolmogorov-smirnov dengan bantuan program SPSS 16 for Window. Pada tabel 5 terlihat hasil uji normalitas 

regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik siswa atlet.  

 
Tabel 5. Hasil uji normalitas 

 

No.  Variabel  Sig. Normalitas  Keterangan  

1 Regulasi diri dalam belajar   0,097 (Sig. >0,05) Data Berdistribusi Normal  

2 Prokrastinasi akademik  0,064 (Sig. >0,05) Data Berdistribusi Normal 

 

Dari tabel 5 di atas diketahui bahwa data kedua variabel berdistribusi normal. Setelah melakukan uji 

normalitas, maka langkah selanjutnya adalah uji linearitas kedua variabel, yaitu regulasi diri dalam belajar 
dan prokrastinasi akademik. Berikut adalah tabel hasil uji linearitas kedua variabel.  

 

Tabel 6. Hasil Uji Lineritas 

 

Variabel  Deviasi 

Linearitas   

Sig, Linieritas  Keterangan  

Regulasi diri dalam 

belajar * prokrastinasi 

akademik  

0,519 0,000 Kedua variabel linier  

 

Dari Tabel di atas diketahui bahwa signifikansi (p) < 0,005, itu berarti terdapat kecenderungan suatu 
hubungan antara variabel regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik pada siswa atlet.  

 

Uji hipotesis  

Hasil uji normalitas dan uji lineritas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan kedua variabel 

linier. Itu berarti teknik analisis data penelitian ini boleh menggunakan teknik korelasi product moment 
Pearson, karena prasyarat sebelum uji korelasi telah terpenuhi. Taraf signifikansi koefisien korelasi dapat 

dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut  

a. Apabila nilai p (signifikansi) < 0,005 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yaitu terdapat 

hubungan pada kedua variabel  

b. Apabila nilai p (signifikansi) > 0,005 maka H0 diterima dan Ha ditolak, yaitu tidak terdapat 
hubungan pada kedua variabel  
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Hasil analisis data  

 

Analisis data penelitian dapat dilihat pada tabel 7 berikut  

Tabel 7. Analisis data korelasi 
 

Variabel  Pearson Correlation  Signifikansi  R Squared  

Regulasi diri dalam belajar * 

prokrastinasi akademik  

-0,4  0,000  0,16  

 

Dari tabel 7 di atas diketahui bahwa nilai signifikansi (p) adalah 0,000 (<0,05) sehingga H0 dalam 

penelitian ini ditolah dan Ha penelitian diterima, yaitu terdapat hubungan antara regulasi diri dalam 
belajar dan prokrastinasi akademik pada siswa atlet. Selain itu, diketahui pula dari tabel 7 bahwa nilai 

koefisien korelasi (r) = -0,4.  

 

Pembahasan  

Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa atlet pada jenjang SMA 
memiliki skor prokrastinasi akademik pada kategori sedang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

oleh Munawaroh, Alhadi dan Saputra (2017) yang menunjukkan bahwa 17,2%  pelajar SMP 9 Yogyakarta 

memiliki prokrastinasi akademik tinggi, 77,1% memiliki prokrastinasi akademik sedang dan 5,7% memiliki 

prokrastinasi akademik rendah. 

 
Hasil uji korelasi product moment menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik siswa atlet pada jenjang SMA. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian dari Ardina dan Wulan (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi regulasi 

diri maka akan berdampak terhadap menurunnya prokrastinasi akademik.   
 

Koefisien korelasi regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik pada siswa atlet adalah sebesar 

0,4 dan berada pada kategori sedang (0,3 – 0,49). Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian 

oleh Misdarly, Zubir dan Mulyani (2015) yang mengemukakan bahwa koefisien korelasi regulasi diri 

dalam belajar dan prokrastinasi akademik siswa SMK N 6 Padang adalah sebesar 0,286 (di bawah 0,3) 
yang berada pada kategori kecil. Perbedaan dapat terjadi karena karena partisipan penelitian ini adalah 

siswa atlet, yang memiliki tuntutan dari 2 bidang, yaitu dari bidang olahraga dan akademik. Rothschild-

chercrone (2013) menemukan bahwa penggunaan waktu siswa atlet untuk berlatih dalam rangka 

mengikuti kompetisi  dapat mengurangi waktu siswa atlet untuk terlibat dalam hal akademik, yang juga 
dapat membuat siswa atlet lebih mungkin untuk melakukan prokrastinasi akademik.   

 

Dari tabel 8 diketahui bahwa Koefisien determinasi (R Squared) dalam penelitian ini adalah 0,16. Itu 

berarti kemampuan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu regulasi diri dalam belajar, dalam 

menjelaskan varians variabel terikat penelitian ini yaitu, prokrastinasi akademik adalah sebesar 16%. 
Masih terdapat 84 % varians variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh faktor lain. Penelitian oleh 

Esmaeili dan Monadi (2016) menyebutkan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi siswa sekolah 

menengah khususnya siswa laki-laki untuk melakukan prokrastinasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya 

(a) Jumlah waktu yang dihabiskan di sekolah. Siswa dalam penelitian ini menghabiskan waktu selama 9 

jam di sekolah. Banyaknya waktu yang dihabiskan di sekolah, membuat siswa ingin beristirahat dari hal-
hal tentang sekolah, maka terjadilah prokrastinasi akademik (b) pengaruh teman sebaya. Siswa biasanya 

akan mengerjakan hal-hal yang juga dilakukan oleh teman-temannya, seperti bermain game online, 

bermain sepakbola dan lain-lain. Siswa biasanya mengabiskan waktu bersama teman-temannya dan telah 

larut malam ketika sampai di rumah, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk belajar. Siswa atlet 
yang terlibat dalam penelitian in sering menghabiskan waktu bersama siswa atlet lainnya, dan jika siswa 

atlet memiliki teman siswa atlet yang menunda-nunda tugas akademik, maka ia juga akan melakukan hal 

yang sama dengan temannya tersebut. Selain itu, penelitian oleh Cosh dan Tully (2014) menyimpulkan 
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bahwa dalam mengkombinasikan dua target yaitu, prestasi olahraga dan prestasi akademik, siswa atlet 

seringkali mengorbankan prestasi akademisnya untuk keberhasilannya dalam bidang olahraga. 
 

S I M P U L A N 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa atlet pada jenjang SMA memiliki prokrastinasi 

akademik dalam taraf sedang. Hasil penelitian selanjutnya adalah terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik pada siswa atlet. Pelatihan untuk 
meningkatkan regulasi diri dalam belajar pada siswa atlet dirasa masih perlu dilakukan mengingat bahwa 

jumlah siswa yang memiliki regulasi diri dalam belajar pada kategori sedang masih lebih dari separuh 

responden. Pelatihan regulasi diri dalam belajar dapat dilakukan supaya jumlah siswa yang melakukan 

prokrastinasi pada tingkat sedang dapat berkurang. Usaha yang disarankan untuk mengurangi 

kecenderungan seseorang untuk melakukan prokrastinasi adalah dengan mengurangi faktor-faktor yang 
menyebabkan prokrastinasi dan mengembangkan serta menerapkan program intervensi dalam usaha 

mengurangi kecenderungan prokrastinasi tersebut. Siswa juga perlu diinformasikan bahwa mengelola 

waktu dan belajar akan dapat mengubah kebiasaan dan kebiasaan positif ini akan menjadi lebih permanen 

pada pendidikan yang lebih tinggi, sehingga siswa akan memiliki resiko yang lebih kecil untuk melakukan 
prokrastinasi pada jenjang pendidikan lebih lanjut, yaitu perguruan tinggi. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa masih terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi siswa atlet dalam melakukan 

prokrastinasi akademik. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor pengaruh teman sebaya 

dalam mempengaruhi prokrastinasi akademik pada siswa atlet.    

 
 

D A F T A R   P U S T A K A   

 

Achufusi-Aka, NN & Offiah, FC. (2010). The effect of self regulated learning on academic achievement 

of secondary school physics sstudents. African Journals Online volume 8. 
Ainslie, G. (2008). Procrastination: The Basic Impulse. New York: CUNY Workshop.  

Akinsola, MJ, Tella, A., Tella, A. (2007). Correlates of academic procrastination and mathematics 

achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematic, Science & 

Technology Education 3 (4) 363-370 
Astuti, SF & Wahyudi, H. (2015). Studi deskripstif mengenai self regulation pada siswa atlet SMP Negeri 

Lembang. Prosiding Psikologi gelombang 2.  

Andayani, TR. & Karyanta, NA., (2011). Model pembelajaran regulasi diri untuk menurunkan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Jurnal Wacana Psikologi volume 3, no. 6   

Ardina, PRA dan Wulan DK. (2016). Pengaruh regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada siswa 
SMA. Perpektif ilmu pendidikan volume 30 no. 2.  

Balkis, M. & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service 

teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory 

and Practice in Education. 5 (1): 18 – 32  
Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annuals of child development. Vol. 6. Six 

Theories of Child Development (pp. 1-60). Greenwich, CT.: JAI Press  

Campbell, D. T., Cook, T. D., & Shadish, W. R. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for 

Generalized Causal Inference. Denver: Houghton Mifflin. 

Christensen, MT., Sorensen, JK. (2009). Sport or school? Dreams and Dilemmas for talented young 
&ish football players. European Physical Education Review volume 15 (1): 115 – 133:10524 

Comeaux, E. & Harrison, KC. (2011). A conceptual model of academic Success for student athletes. 

Educational Researcher Volume 40 no. 5 

Cosh, S.  & Tully,PJ. (2014). “All I have to do is pass”: A discursive analysis of student athletes’ talk 
about prioritising sport to detriment of education to overcome stressors encountered in 

combining elite sport and tertiary education. Psychology of Sport and Exercise. 15. 180-189 

Djing, ST. (2010). Pengembangan alat ukur penunda-nundaan pengerjaan skripsi. Disertasi. Yogyakarta: 

Program Doktor Psikologi Universitas Gadjah Mada.  



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

64 
 

Effeney, G., Carrol, A., & Bahr, N. (2013). Self-regulated learning: key strategies and their resources in 

sample of adolescent males. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology. Pp 58 

– 74.  

Esmaeili, N., & Monadi, M. (2016). Identifying the causes of academic procrastination from the 
perspective ofmale middle school students. International Journal of Humanities and Cultural Studies 

Special May pp 2464 – 2487.  

Feldpausch, BM. (2011). An investigation of need for academic support pelatihans for collegiate athletes. 

Thesis. Northern Michigan University. 

Ferrari, JR (1993). Procrastination and impulsivity: two side of a coin? In W. McCown, M. B. Shure, & 
J. Johnson (Eds.), the impulsive client: theory, research and treatment (pp. 265 – 271). Washington, 

DC: American Psychological Association.   

Ferrari, JR., Johnson, JL., & Mc Cown, WG. (1995). Procrastination and Task Avoi&ce theory, research adn 

treatment. New York: Plenum Press.  
Ferrari, JR. & Tice, DM. (2000). Procrastination as a self-handicap for men and women: a task-avoi&ce 

strategy in a laboratory setting. Journal of research in personality, 34, 73 – 83.  

Gredler, M. (2009). Learning and Instruction Theory into Practice. Ohio: Pearson Education.  

Jonker, L., Elferink-Gemser, MT., Visscher, C. (2011). The role of self regulatory failure in sport and 

academic performance of elite youth athletes. Talent Development & Excellence volume 3 no. 2 
263-275.  

Misdarly, P., Zubir, Y., dan Mulyani, RR. Relationship between self-regulated learning and academic 

procrastinatioon among Students in SMK N 6 Padang. Undergraduate Theses, Department of 

Guidance and counseling. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera 
Barat.  

Motie, H., Heidari, M., Sadeghi, MA. (2012). Predicting academic procrastination during self-regulated 

learning in Iranian first grade high school students. Procedia Social and Behavioral Sciences 69 p 

2299 – 2308.  

Munawaroh, M. L., Alhadi, S., Saputra, N. E. (2017). Academic procrastination Level of Middle School 
9 Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling, 2 (1).  

Nugraha, RA. (2016). Dukungan ornagtua & conscientiousness sebagai prediktor belajar berdasar 

regulasi diri pada siswa sekolah menengah atas. Tesis. Pelatihan Magister Sains Psikologi Fakultas 

Psikologi Universitas Gadjah Mada. 
O’Neill, M., Allen, B., Calder, AM. (2013). Pressures to perform: an interview study of Australian high 

performance school-age athletes perception of balancing their school and sporting lives. 

Performance Enhancement & Health 2, 87-93. 

Pallant, J. (2011). SPSS: Survival Manual (4th ed). Sydney : Allen & Unwin.   

Park, SW., & Sperling, RA. (2012). Academic procrastinator and their self regulation. Scientific Research 
Psychology Volume 3 no. 1, 12 – 23.   

Patrzek, J., Sattler, S., Veen. F., Grunschel, C., & Fries, S. (2014). Investigating the effect of academic 

procrastination on the frequency and variety of academic misconduct: a panel study. Studies in 

Higher Education http://c.doi.org/10.1080/03075079.2013.854765 
Pintrich, P. R., Zeidner, M., Boekaerts, M. (2000). Handbook of Self-regulation. San Diego: Academic 

Press. 
Reynolds, JP. (2015). Factors affecting academic procrastination. Master Thesis & Specialist Projects. Paper 

1511. Dari http://digitalcommons.wku.edu/theses/1511  
Romar, J. (2012). An analysis of finnish skiing school students ‘ academic education and athletic success. 

Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. Volume 42 no. 1  

Rothschild-Checrone, E. Dkk. (2013). Balancing academic and atletic time management : a qualitative 

exploration of first year student athletes university football experiences. Journal of Society and 
Leisure volume 35 issue 2.  

Saral, DG., & Kutlu Abu, N. (2016). The reason of academic procrastination tendencies of education 

faculty students. The Online Journal of New Horizons in Education Volume 6, Issues 1. Pp 165 – 

169.  

San, YL., Roslan, SB., & Sabouripour, F. (2016). Relationship between Self-regulated learning and 

http://c.doi.org/10.1080/03075079.2013.854765
http://digitalcommons.wku.edu/theses/1511


Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

65 
 

academic procrastination. American Journal of Applied Sciences 13 (4): 459 – 466.   

Santika, WS. Dan Sawitri, DR. 2016. Self-regulated learning and academic procrastination in 

acceleration students in XI grader students of SMA Negeri 2 Purwokerto.Jurnal Empati Vol. 5 

(1).  
Savira, F dan Suharsono, Y. 2013. Self-regulated learning and academic procrastination in acceleration 

students. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol. 1 no. 1  

Schraw, G., Wadkins, T., Olafson, L. (2007). Doing the things we do: a grounded theory of academic 

procrastination. Journal of Educational Psychology Volume 99, pp 12-25.  

Senecal, Koestner, & Vallerand (1995). Self regulation and academic procrastination. Self regulation and 
academic procrastinatioon. The Journal Of Social Psychology 135 (5) 607-619. 

Singer,JN. (2008). Benefit and detriments of African American male athletes’ participation in big-time 

college football pelatihan. International Review For The Sociology Of Sport 43/4. Doi 

10.1177/1012690208099874 
Solomon, LJ & Rothblum, ED. (1984). Academic procrastination frequency and cognitive-behavioral 

correlates. Jornal Of Counselling Psychology, 31 (4), 503-509 

Solomon, LJ., Rothblum, ED., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive and behavior differences 

between high and low procrastinators. Journal Of Counseling Psychology, 33, 387 – 394.   

Steel, P. & Konig, CJ. (2006). Integrating theories of motivation. Academy of management review, 31 (4), 
889 – 913.  

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential 

self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133 (1). 65 – 84.  

The National Collegiate Athletic Association.(2015).  Student-Athlete Participation 1981-82 – 2014-15. 
Indianapolis : The National Collegiate Athletic Association. 

Van Eerde, W. (2000). Procrastination: Self-Regulation in Initiating Aversive goals. Applied Psychology: 

An International review 49 (3), 372 -  389.  

Wijaya, HE. & Nashori, F. (2015). Efektvitas pelatihan regulasi diri untuk menurunkan prokrastinasi 

mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Jurnal Intervensi Psikologi volume 7 no. 1.  
Woolfolk, A. (2009). Educational Psychology. Boston: Pearson and AB.  

Wolters, CA. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal 

of educational psychology volume 95 no. 1 179 – 187.  

Wolters, CA., Pintrich, PR & Karabenick, S. (2003). Assessing self regulated learning. Paper Prepared For 
The Conference On Indicators Of Positive Development. 

Xu, Jianxhong. (2010). Predicting homework management at the secondary school level: A multilevel 

analysis. Learning and Individual Differences 20 pp 34-39.   

Xu, Ziwei. (2016). Just do it! Reducing academic procrastination of secondary students. Intervention in 

School and Clinic. Volume 51 (4) 212-219.  
Zimmerman, BJ. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational 

Psychology, 81, 329 – 339.  

Zimmerman, BJ. (2002). Becoming self regulated leraner: an overview. Theory into Practice, 41, 64 – 70.   

Zimmerman, BJ. (2008). Investigating Self regulation and motivation: historical background, 

Methodological developments and future prospects. American Educational Research Journal. Vol 
47 no. 1 pp 166-183 

 


