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ABSTRAK
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
LATAR BELAKA NG
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 tugastugas 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. Faktorfaktor 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
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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.
TINJAUAN PUSTAKA
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
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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.
METODE PENELITIAN
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

1
2
3

Menunda memulai pengerjaan tugas
Menunda penyelesaian tugas
9, 12
Kelambanan dalam mengerjakan
10
tugas
Melakukan aktivitas lain yang lebih 3, 6, 8, 11, 13,
menyenangkan saat mengerjakan 19
tugas

4

Aitem
favorable
4, 7, 14, 16
1, 17
2, 5, 15, 18

Aitem
unfavorable

Total
4
4
5
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 Jumlah
setelah ujicoba

1

Motivasi

Nilai intrinsik

14, 22

2

Nilai ekstrinsik

1,

1
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2

3

3

Metakognisi

Kognisi

Perilaku

Nilai tugas

3, 8, 15

3

Efikasi diri

5, 18,

2

Kontrol keyakinan

12, 20, 21

3

Perencanaan

25

1

Pemantauan

10, 16, 29

3

Penilaian

27

1

Mengulang

9, 30, 32

3

Organisasi

2, 11, 13

3

Elaborasi

4, 26, 28

3

Berpikir kritis

17,

1

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.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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
Sedang
72
Tinggi
14

%
14%
72%
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
Regulasi
diri
dalam
belajar * prokrastinasi
akademik

Deviasi
Linearitas
0,519

Sig, Linieritas

Keterangan

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. Rothschildchercrone (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 halhal 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.
SIMPULAN
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.
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