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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Belajar merupakan suatu proses yang ada dalam diri manusia yang 

dilakukan secara terus menerus sepanjang hidup dan menjadi hal yang 

sangat penting dalam membentuk manusia menjadi pribadi yang 

seutuhnya. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abin Syamsudin 

Makmun (dalam Rohmah, 2015:172) bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan atau perilaku seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman 

tertentu. 

Muhibbin Syah(2004:63) menjelaskan bahwa : 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan 

jenjang pendidikan. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian 

tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang 

dialami pembelajar baik ketika ia berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. 

  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan agar individu memperoleh suatu tingkah 

laku yang baru, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih baik sehingga 

individu memiliki keterampilan dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Proses belajar dapat dilakukan baik secara formal, informal 

maupun non-formal. Belajar secara formal merupakan kegiatan  

pembelajaran yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan, salah satunya 

yaitu lembaga perguruan tinggi.  

Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang 

diharapkan dapat diandalkan sebagai sarana pembentuk manusia-manusia 

yang berkualitas dan profesional sehingga nantinya dapat diterima pada 

dunia kerja dan masyarakat luas. Peserta didik yang melanjutkan ke 

perguruan tinggi dikenal dengan predikat mahasiswa. Mahasiswa adalah 

orang yang belajar di Perguruan tinggi (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Bahasa, 2008).   
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Mahasiswa dalam tahap perkembangannya digolongkan sebagai 

remaja akhir dan dewasa awal yaitu usia 18-21 tahun dan 22-24 tahun 

dengan tugas perkembangannya yaitu kemandirian ekonomi dan 

kemandirian dalam membuat keputusan (Monks dkk dalam Primadhani, 

2017:2).  Selain itu tugas perkembangan mahasiswa sebagai remaja akhir 

dan dewasa awal yaitu memenuhi harapan- harapan masyarakat mencakup 

mendapatkan pekerjaan sesuai bidang ilmu yang dipelajari yang kelak 

akan menentukan pengakuan sosial. 

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi harapan 

dan masa depan bangsa, juga memiliki harapan sendiri di masa depannya, 

sesuai dengan hal yang dicita-citakan dan ilmu yang diperolehnya. Setiap 

mahasiswa yang menginginkan hasil baik tentu memerlukan strategi, kiat 

dan metode yang efektif serta semangat dan kemandirian yang tinggi agar 

dapat mencapai tujuan akhir yaitu mendapatkan gelar sarjana dan 

memperoleh pekerjaan yang bagus. Salah satu faktor penting yang 

dibutuhkan oleh seorang mahasiswa untuk berhasil dalam proses 

pembelajarannya adalah kemampuan mengelola diri dalam belajar (self 

regulated learning). 

Albert Bandura mendefinisikan self regulated learning sebagai 

suatu keadaan di mana individu yang belajar berperan sebagai pengendali 

aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, 

mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi pelaku dalam 

proses pengambilan keputusan dan pelaksana dalam proses belajar 

(Fasikhah dan Fatimah, 2013:147).  

Zimmerman dan Martines-Pons mengungkapkan self regulated 

learning merupakan konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi 

pengatur bagi belajarnya sendiri (Putri, 2014:4). Menurut Purwanto (dalam 

Rahmi, 2016:2) self regulated learning secara harfiah disusun dari dua 

komponen yaitu self regulated yang berarti terkelola diri dan learning 

berarti belajar. 
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Zimmerman mendefinisikan self regulated learning sebagai 

kemampuan belajar untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya, 

baik secara metakognitif, secara motivasional dan behavioral (dalam 

Mursalim, 2020:13). Self regulated learning secara keseluruhan dapat 

diartikan sebagai belajar yang tertumpu pada pengelolaan diri. Self 

regulated learning (pembelajar yang dapat mengelola diri sendiri) 

merupakan suatu kegiatan belajar yang diatur oleh diri sendiri, yang 

didalamnya individu mengaktifkan pikiran, motivasi dan tingkah lakunya 

untuk mencapai tujuan belajarnya (Mastuti dalam Putri, 2014:3).  

Berdasarkan pendapat di  atas dapat dipahami bahwa self regulated 

learning adalah suatu kemampuan dalam diri individu untuk mengontrol 

dan mengelola aktivitas belajarnya sendiri dan menilai serta memberikan 

respon terhadap dirinya sendiri untuk menilai pelaksanaan selama 

belajarnya. Selain itu self regulated learning juga merupakan suatu upaya 

dalam memonitor motivasi serta tujuan akademik dengan menggunakan 

kemampuan metakognisinya. 

Zimmerman (dalam Sumia dkk, 2020:10) mendeskripsikan self 

regulated learning sebagai cara belajar mahasiswa yang aktif secara 

individu untuk mencapai tujuan akademik dengan cara memantau 

perilaku, memotivasi diri sendiri, dan menggunakan fungsi kognitifnya 

dalam belajar, mampu merencanakan, mengontrol waktu, dan memiliki 

usaha terhadap penyesuaian tugas, tahu bagaimana menciptakan 

lingkungan belajar yang menyenangkan, mencari bantuan dosen dan 

teman jika menemui kesulitan, mampu melakukan strategi disiplin dan 

menjaga konsentrasi. 

Zimmerman mengungkapkan bahwa self regulated learning terdiri 

dari tiga komponen utama yaitu : 

1. Metakognitif  

Zimmerman (1990:4), “In term of metacognitive processes, self 

regulated learners plan, set goals, organize, self monitor, and 

self evaluate at various poits during the processes of 
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acquisition”. Maksudnya yaitu dalam proses metakognitif 

pembelajar mandiri dalam merencanakan, menetapkan tujuan, 

mengorganisasi, mengendalikan dirinya, dan mengevaluasi diri 

dalam berbagai keadaan selama proses belajar. 

2. Motivasi Intrinsik 

Zimmerman (1990:4) “In terms of motivational processes, 

these learners report high self- efficacy, self attributions and 

intrinsic task interest”. Maksudnya, proses motivasi dimana 

pembelajar menunjukkan keyakinan diri yang tinggi, atribut 

diri dan memiliki minat intrinsik terhadap tugas.  

3. Perilaku Pembelajar Aktif 

Zimmerman (1990:5) “In their behavioral processes, self 

regulated learning select, structure, and create environments 

that optimize learning”. Maksudnya, dalam proses perilaku 

mereka, pembelajar memilih, mengatur dan menciptakan 

lingkungan belajar yang mengoptimalkan proses belajar. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa self 

regulated learning sebagai kemampuan pembelajar yang secara 

metakognitif, individu merencanakan, mengorganisasi, mengintruksi diri, 

memonitor dan mengevaluasi dirinya dalam proses belajar; secara 

motivasional, individu merasa bahwa dirinya kompeten, memiliki 

keyakinan diri dan kemandirian; dan secara behavioral, individu 

menyeleksi, menyusun dan menata lingkungan belajar agar leih optimal 

dalam belajar.  

Kemampuan self regulated learning dapat membantu mahasiswa 

untuk menetapkan tujuan, mengelola waktu antara kegiatan kuliah dan 

kegiatan di luar kuliah, menjaga dan meningkatkan motivasi, serta 

hambatan- hambatan lain yang dihadapi mahasiswa selama perkuliahan. 

Mahasiswa sebagai pembelajar mempunyai kendali penuh atas dirinya 

sendiri dalam menentukan arah dan tujuan akademisnya seperti 

kemampuan mengontrol cara belajarnya sendiri, memiliki tujuan dalam 
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belajarnya dan mengatasi hambatan dalam belajar, sehingga dapat 

memecahkan masalah-masalah dalam akademiknya. Mahasiswa yang 

memiliki kemampuan mengelola diri atau regulasi diri dalam belajar yang 

baik berarti mampu untuk mengatur apa saja yang dibutuhkan dan 

diinginkan diri mereka sendiri.  

Proses perkuliahan yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada 

perguruan tinggi memiliki kompleksitas yang tinggi, mengingat bahwa 

mahasiswa adalah tingkatan tertinggi dalam pendidikan yang tentunya 

memiliki beban  dan tugas yang berat dalam strata jenjang pendidikan.  

Berbagai persoalan seperti masalah pembagian waktu belajar, tugas 

perkuliahan, ikut organisasi kemahasiswaan hingga pengerjaan tugas 

akhir/ skripsi yang memerlukan pengelolaan diri yang baik. Oleh karena 

itu, mahasiswa dikatakan telah menerapkan self regulated learning apabila 

mahasiswa tersebut memiliki strategi untuk mengaktifkan metakognisi, 

motivasi dan tingkah laku dalam proses belajar mereka sendiri.  

Sebelum mahasiswa dinyatakan lulus, salah satu syarat mutlak bagi 

para mahasiswa memperoleh gelar sarjana dari perguruan tinggi yaitu 

menyelesaikan skripsi. Skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang 

ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada masa akhir studinya 

berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara 

seksama (Darmono dan Hasan dalam Primadhani, 2017:3).  

Kewajiban dan pentingnya bagi mahasiswa menyusun skripsi 

terkadang membuat kebanyakan mahasiswa mengalami tekanan- tekanan 

secara psikologis (Aziz dan Rahardjo, 2013:62). Banyaknya tekanan yang 

dihadapi oleh mahasiswa membuat mahasiswa cenderung untuk 

melakukan prokrastinasi akademik.  

Prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan 

pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik 

(Ghufron dan Rini, 2010:156). Sejalan dengan itu, Ozer, Demir & Ferrari 

(dalam Desadda, 2019:3) mengartikan prokrastinasi akademik sebagai 

penundaan dalam menjalankan sebuah tugas akademik yang diperlukan 
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oleh mahasiswa. Menurut Green (1982) jenis tugas yang menjadi objek 

prokrastinasi akademik adalah tugas yang berhubungan dengan kinerja 

akademik serta perilaku- perilaku yang mencirikan penundaan dalam tugas 

akademik dipilah dari perilaku lainnya dan dikelompokkan menjadi unsur 

prokrastinasi akademik (Desadda, 2019:5).  

Gejala prokrastinasi akademik ini juga dialami oleh mahasiswa 

jurusan Bimbingan dan Konseling di IAIN Batusangkar. Hal ini ditandai 

dengan masih adanya mahasiswa yang melewati masa studi yang telah 

ditentukan. Pada kurikulum program strata  satu (S1) jurusan Bimbingan 

dan Konseling disiapkan sekitar 150 SKS yang harus ditempuh untuk 

memperoleh gelar sarjana. Keseluruhan beban SKS tersebut disebar 

kedalam delapan semester (empat tahun).  

Tetapi pada kenyataannya masih banyak mahasiswa jurusan BK 

yang melewati masa studi empat tahun tersebut yaitu mahasiswa jurusan 

BK angkatan 2015 yang saat ini masih dalam masa penyelesaian skripsi. 

Skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa juga meliputi 6 area akademik 

menurut Solomon dan Rothblum (dalam Aziz dan Rahardjo, 2013:62) 

yang sering diprokrastinasi oleh mahasiswa, yaitu: 

Pertama, skripsi merupakan salah satu karya ilmiah yang 

merupakan hasil penelitian di lapangan, laboratorium atau 

kepustakaan. Kedua, hasil penelitian skripsi juga harus diujikan 

sebelum mahasiswa dinyatakan lulus. Ketiga, proses penulisan 

skripsi mau tak mau membuat mahasiswa mesti membaca buku-

buku atau jurnal- jurnal hasil penelitian sebagai penunjang. 

Keempat, secara administratif skripsi merupakan komponen 

program studi yang wajib diambil oleh mahasiswa jenjang strata 

satu (S1). Kelima, proses skripsi mewajibkan mahasiswa untuk 

rutin menghadiri pertemuan konsultasi pembimbingan skripsi 

denga dosen pembimbing. Keenam, skripsi adalah tugas akademik 

yang tak dapat dihindari oleh mahasiswa karena merupakan syarat 

untuk memperoleh gelar strata satu (S1).  

 

Berdasarkan salah satu wawancara yang peneliti lakukan dengan 

salah satu mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2015 ,inisial FM 

pada tanggal 10 Februari 2021 via telepon, mahasiswa tersebut 

mengungkapkan : 
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Saya sulitnya karena memanajemen waktu antara urusan pribadi 

dan kuliah, melawan godaan dari luar seperti  game, chatting, 

browsing dan sekarang keadaan pandemi ini susah untuk konsultasi 

dengan dosen. Saya juga bekerja sambilan untuk memenuhi biaya 

uang kuliah. Terkadang perasaan rendah diri dan ingin menyerah 

juga datang, teman- teman yang lain sudah tamat dan bahkan 

bekerja, menikah. Pertanyaan dari orang tua, ejekan dari tetangga 

dikampung, beban psikologisnya yang saya rasa lebih berat, dan 

didukung dengan keadaan sekarang, skripsi saya juga belum 

rampung. 

 

Berdasarkan pernyataan salah satu mahasiswa BK di atas, terlihat 

fenomena yang nyata, bahwa masih ada mahasiswa yang tidak dapat 

mengelola, mengatur dan mengendalikan dirinya dalam proses perkuliahan 

serta pengerjaan skripsi yang belum selesai, sehingga terlambat lulus 

sesuai waktu yang ditentukan (biasanya 4 tahun untuk Strata 1). 

Hal di atas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan (Primadhani, 2017:5) mengenai hubungan antara self regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik. Hasil penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa  semakin tinggi self regulated learning maka semakin 

rendah prokrastinasi akademik dan juga sebaliknya, semakin rendahnya  

self regulated learning maka semakin tingi prokrastinasi akademik. Hal ini 

diartikan bahwa mahasiswa yang memiliki dan menggunakan self 

regulated learning dalam proses belajarnya maka akan lebih sedikit 

melakukan prokrastinasi akademik. 

Zimmerman (2011) (dalam Mursalim, 2020:13) menyatakan 

bahwa seseorang yang dikategorikan memiliki self-regulated learning 

yang tinggi maka ia mampu dalam mengubah stimulus dengan cara 

mengarahkan serta mengatur perilaku belajarnya untuk dibawa ke arah 

konsekuensi yang positif. Sedangkan seseorang yang dikategorikan 

memiliki self-regulated learning yang rendah tidak akan mampu 

menginterpretasikan stimulus yang dihadapinya ke dalam bentuk perilaku 

belajar yang positif, sehingga akan mengarah pada perilaku yang negatif 

termasuk lebih memilih melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan 

daripada menyelesaikan tugasnya. Hal ini menyebabkan proses belajar dan 
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proses mengerjakan skripsi menjadi tertunda. Adanya self regulated 

learning yang tinggi dalam diri mahasiswa diharapkan dapat menekan 

munculnya prokrastinasi akademik dalam diri mahasiswa sehingga 

mahasiswa mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam proposal 

skripsi yang berjudul ‘Hubungan Self Regulated Learning dengan 

Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Penyelesaian Skripsi Angkatan 

2015 Jurusan Bimbingan dan Konseling di IAIN Batusangkar’. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Prokrastinasi akademik mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

di IAIN Batusangkar. 

2. Self regulated learning mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

di IAIN Batusangkar. 

3. Hubungan self regulated learning dengan prokrastinasi akademik 

mahasiswa angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling di IAIN 

Batusangkar. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis menitik 

beratkan batasan masalah yang akan diteliti yaitu pada: ‘hubungan self 

regulated learning dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

angkatan 2015 Jurusan Bimbingan dan Konseling di IAIN Batusangkar”. 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat 

hubungan  antara self regulated learning mahasiswa dengan prokrastinasi 

akademik mahasiswa angkatan 2015 pada jurusan Bimbingan dan 

Konseling di IAIN Batusangkar?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan self regulated learning dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling di IAIN Batusangkar. 

F. Manfaat dan Luaran Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya 

wawasan peneliti mengenai self regulated learning dan 

prokrastinasi akademik mahasiswa. Penelitian ini juga untuk 

menambah keilmuan mahasiswa Bimbingan dan Konseling 

serta dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dan tindakan yang dilakukan pada 

mahasiswa yang punya self regulated learning rendah dan 

prokrastinasi akademik tinggi.  

3) Mengembangkan teori- teori yang berhubungan dengan self 

regulated learning dan prokrastinasi akademik. 

b. Secara Praktis 

1) Mengatasi permasalahan self regulated learning mahasiswa 

yang masih kurang baik. 

2) Mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik dalam diri 

mahasiswa pada umumnya. 

3) Sebagai pemenuhan syarat dan ketentuan untuk mencapai gelar 

Sarjana Pendidikan (S.Pd)  pada jenjang Strata Satu (S1) dalam 

bidang ilmu Bimbingan dan Konseling di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Batusangkar.  

2. Luaran Penelitian 

Sementara luaran penelitian atau target yang ingin dicapai dari 

penelitian ini selanjutnya adalah layak dipublikasikan menjadi artikel 

dalam jurnal ilmiah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori  

1. Self  Regulated Learning 

a. Pengertian Self regulated learning 

Konsep self regulated learning dikemukakan pertama kali 

oleh Albert Bandura dalam teori belajar sosial. Menurut Bandura 

bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengontrol cara 

belajarnya dengan mengembangkan langkah-langkah 

mengobservasi diri, menilai diri dan memberikan respon bagi 

dirinya sendiri. Lebih lanjut, Bandura mendefinisikan self 

regulated learning sebagai suatu keadaan dimana individu yang 

belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor 

motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia 

dan benda, serta menjadi pelaku dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksana dalam proses belajar.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa self 

regulated learning adalah suatu kemampuan dalam diri individu 

untuk mengontrol dan mengelola aktivitas belajarnya sendiri dan 

menilai serta memberikan respon terhadap dirinya sendiri untuk 

menilai pelaksanaan selama belajarnya. Selain itu self regulated 

learning juga merupakan suatu upaya dalan memonitor motivasi 

serta tujuan akademik dengan menggunakan kemampuan 

metakognisinya.  

Bandura, Zimmerman, dan Martinez-Pons (dalam 

Yulinawati dkk) berpendapat bahwa individu yang mengatur diri 

mereka dalam belajar dan meyakini bahwa ia mampu mengatasi 

bahan-bahan akademik akan memiliki kesuksesan dan prestasi 

belajar yang tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak 

percaya akan kemampuan dirinya. Usaha individu untuk mencapai 
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tujuan belajar dengan mengaktifkan dan mempertahankan pikiran, 

emosi dan perilaku disebut self regulated learning (SRL). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa self regulated 

learning merupakan upaya individu dalam mengatur dirinya dalam 

belajar sehingga tujuannya dalam belajar dalapat tercapai dengan 

maksimal.  

Menurut Pintrich (Puspitasari, 2013:14), self regulated 

learning didefinisikan sebagai proses konstruktif ketika pembelajar 

menetapkan tujuan belajar sekaligus mencoba memantau, 

mengatur, dan mengendalikan pengamatan, motivasi, serta 

perilakunya yang dibatasi oleh tujuan belajar dan kondisi 

lingkungan. Berdasarkan dari pendapat di atas maka dapat 

dipahami bahwa self regulated learning merupakan usaha yang 

dilakukan oleh pembelajar agar mampu menetapkan tujuan belajar, 

mengatur aktivitas belajar, motivasi serta menyesuaikan 

perilakunya dengan tujuan belajar. 

Santrock (dalam Rachmah, 2015:62) menyebutkan adanya 

regulasi diri dalam belajar akan membuat individu mengatur 

tujuan, mengevaluasinya dan membuat adaptasi yang diperlukan 

sehingga menunjang dalam prestasi. Berdasarkan pendapat di atas 

dapat dipahami bahwa regulasi diri dalam belajar pada diri 

individu akan menjadikan individu mampu dalam mengatur tujuan 

belajarnya serta mengevaluasinya sehingga dapat menunjang 

prestasinya. 

Zimmerman mendeskripsikan self regulated learning 

sebagai: 

“Cara belajar mahasiswa aktif secara individu untuk 

mencapai tujuan akademik dengan cara memantau perilaku, 

memotivasi diri sendiri, dan menggunakan fungsi 

kognitifnya dalam belajar, mampu merencanakan, 

mengontrol waktu, dan memiliki usaha terhadap 

penyesuaian tugas, tahu bagaimana menciptakan 

lingkungan belajar yang menyenangkan, mencari bantuan 
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dosen dan teman jika menemui kesulitan, mampu 

melakukan strategi disiplin dan menjaga 

konsentrasi”.(dalam Sumia dkk, 2020:10) 

 

Menurut Wine (dalam Aisyah dan Alfita, 2017:204) 

menyatakan bahwa self regulated learning adalah kemampuan  

seseorang untuk mengelola secara efektif pengalaman belajarnya 

sendiri dalam berbagai cara sehingga mencapai hasil belajar yang 

optimal. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

seseorang yang telah mampu megelola secara efektif gaya dan 

proses belajarnya sendiri sehingga mampu mencapai hasil yang 

optimal, maka individu tersebut telah melakukan self regulated 

learning. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Regulated Learning 

Kemampuan self regulated learning dalam diri individu 

tentunya tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan merupakan 

suatu hal yang bisa dipelajari, dilatih dan dibiasakan. Kemampuan 

self regulated learning juga tidak berdiri sendiri, namun memiliki 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada sejumlah ahli 

berpendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri 

individu dalam belajar, diantaranya: 

1) Bandura (dalam Puspitasari, 2013:21) memaparkan faktor-

faktor yang mempengaruhi regulasi diri dalam belajar yang 

dibagi kedalam dua faktor yaitu : 

a) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan 

dua cara, pertama faktor eksternal memberi standar untuk 

mengevaluasi tingkah laku, faktor lingkungan berinteraksi 

dengan pengaruh- pengaruh pribadi, membentuk standar 

evaluasi diri seseorang. Kedua, faktor eksternal 

mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan 

(reinforcement). Hadiah intrinsik tidak selalu memberi 
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kepuasan, orang membutuhkan insentif yang berasal dari 

lingkungan eksternal (Puspitasari, 2013:22). Berdasarkan 

hal di atas dapat dipahami bahwa memberi standar untuk 

mengevaluasi tingkah laku dan juga penguatan 

(reinforcement) merupakan faktor eksternal yang 

mempengaruhi regulasi diri dalam belajar individu.  

b) Faktor Internal 

Menurut Bandura faktor internal dan eksternal 

saling berinteraksi dalam pengaturan diri belajar individu. 

Bandura (dalam Puspitasari, 2013:23) mengemukakan ada 

tiga bentuk pengaruh internal, yaitu: 

(1) Observasi diri  

Observasi diri dilakukan berdasarkan faktor kualitas 

dan kuantitas penampilan, orisinalitas, tingkah laku diri 

dan seterusnya. Sesesorang harus mampu memonitor 

performanya walaupun tidak semua. Hal tersebut 

dikarenakan orang cenderung memilih beberapa aspek 

dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah lakunya 

lainnya. Hal-hal yang diobservasi bergantung pada 

minat dan konsep dirinya. 

(2) Proses penilaian diri (judgmental process) 

Proses penilaian atau mengadili tingkah laku adalah 

melihat kesesuanan tingkah laku dengan standar 

perilaku dan membandingkan tingkah laku dengan 

norma standar atau norma orang lain. Selain itu juga 

menilai pentingnya suatu aktivitas dan memberi atribusi 

performansi. Seseorang tidak hanya mampu untuk 

menyadari dirinya secara selektif, tetapi juga menilai 

seberapa berharga tindakannya yang dia buat untuk 

dirinya sendiri. Selain itu juga menilai pentingnya suatu 

aktivitas dan memberi atribusi performansi. Seseorang 
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bisa membandingkan hasil yang ia peroleh dengan hasil 

yang diperoleh orang lain dengan standart pribadi, 

performa rujukan, pemberian nilai pada kegiatan, dan 

atribusi pada penampilan .  

(3) Reaksi diri 

Manusia memiliki standar performa untuk menilai 

dirinya. Reaksi diri merupakan respon negatif maupun 

positif terhadap hasil pencapaian. Manusia menciptakan 

inisiatif tindakannya melalui penguatan diri (reward) 

dan hukuman diri (punishment) (Feist dan Feist, 2010: 

220-222). 

2) Zimmerman  dan Pons (dalam Ghufron dan Risnawita, 

2010:61)  menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi regulasi 

diri seseorang.  

a) Faktor Individu yang mempengaruhi regulasi diri 

seseorang, yaitu:  

(1) Pengetahuan individu, semakin banyak dan beragam 

pengetahuan yang dimiliki individu akan semakin 

membantu individu dalam melakukan pengelolaan/ 

regulasi. 

(2) Tingkat kemampuan metakognisi, semakin tinggi 

metakognisi seseorang maka akan membantu 

pelaksanaan pengelolaan diri dalam diri individu. 

(3) Tujuan yang ingin dicapai, semakin banyak dan 

kompleks tujuan yang ingin diraih, semakin besar 

kemungkinan individu melakukan regulasi diri.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa ada tiga poin dalam faktor individu yang 

mempengaruhi regulasi diri seseorang yaitu poin pertama, 

pengetahuan individu, dimana individu yang memiliki 

banyak pengetahuan yang beragam maka hal tersebut lebih 
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membantunya dalam meregulasi dirinya dibandingkan 

individu yang memiliki pengetahuan yang kurang beragam. 

Pada poin kedua, terlihat bahwa tingkat kemampuan 

metakognisi individu juga mempengaruhi pelaksanaan 

regulasi dirinya. Serta poin ketiga, tujuan yang ingin 

dicapai oleh individu juga menjadi aspek yang berpengaruh 

dalam keberhasilan individu meregulasi dirinya karena 

dengan semakin banyak dan kompleks tujuan yang ingin 

diraih individu tersebut maka akan mempengaruhi 

dorongan meregulasi diri agar tercapainya tujuan. 

b) Faktor perilaku  

Faktor perilaku yang mempengaruhi regulasi diri 

seseorang, Ghufron dan Risnawita (2010:62) mengatakan 

bahwa perilaku tersebut mengacu kepada upaya individu 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Semakin 

besar dan optimal upaya yang dikerahkan individu dalam 

mengatur dan mengorganisasikan suatu aktifitas akan 

meningkatkan pengelolaan atau regulasi dalam diri 

individu. Albert Bandura (dalam Ghufron dan Risnawita, 

2010:61-62) menyatakan bahwa dalam faktor perilaku ini, 

ada tiga tahap yang berkaitan dan mempengaruhi regulasi 

diri seseorang, yaitu: 

1) Self observation 

Self observation berkaitan dengan respons 

individu yaitu tahap individu melihat ke dalam dirinya 

dan perilakunya. Berdasarkan poin di atas, dapat 

dipahami bahwa self observation mengharuskan 

individu memperhatikan performanya hingga nantinya 

individu tersebut akhirnya harus memperhatikan aspek 

perilaku yang akan ditampilkannya. 
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2) Self Judgment 

Self judgment merupakan tahap dalam faktor 

individu membandingkan performansi dan standar yang 

telah dilakukannya dengan standar dan tujuan yang 

sudah dibuat dan ditetapkannya sendiri. Melalui upaya 

membandingkan performansi tersebut individu dapat 

melakukan evaluasi atas performansi dan mengetahui 

letak kelemahan atau kekurangan performansinya.  

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa 

adanya self judgment berguna untuk membantu individu 

dalam mengontrol dan menilai perilakunya apakah 

sudah sesuai dengan standar yang dibuatnya sendiri, 

standar dalam masyrakat serta sesuai dengan tujuan 

yang telah dibuat. Individu dapat melihat sejauh mana 

performansi yang telah ia tampilkan dengan 

berdasarkan tujuan awal yang dibuatnya. Hal ini seperti 

layaknya proses penilaian yang dilakukan individu 

terhadap performanya.  

3) Self Reaction 

Self reaction merupakan reaksi diri terhadap 

perilaku, evaluasi terhadap diri sendiri berdasarkan 

pengamatan dan proses penilaian, kemudian 

menghadiahi atau menghukum diri sendiri (Santoso, 

2015:24). Selanjutnya Alwisol (2009:286) menjelaskan 

bahwa : 

Berdasarkan pengamatan dan judgment itu, 

orang mengevaluasi diri sendiri positif atau 

negatif, dan kemudian menghadiahi atau 

menghukum diri sendiri, bisa terjadi tidak 

muncul reaksi afektif, karena fungsi- fungsi 

kognitif membuat  keseimbangan yang 

mempengaruhi evaluasi positif atau negatif, 

menjadi kurang bermakna secara individual.  
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Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa 

reaksi diri terhadap perilaku akan terjadi pada diri 

individu ketika individu tersebut telah melalui self 

observation (observasi diri) dan self judgment 

(penilaian diri) dalam dirinya, penyesuaian diri dengan 

rencana untuk mencapai tujuan  sehingga sampai pada 

tahap terakhir yaitu munculnya reaksi diri individu 

yang positif maupun negatif, sesuai dengan hasil 

evaluasi diri individu sebelumnya. 

Berdasarkan  penjelasan dari beberapa kutipan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam faktor perilaku 

terdapat tiga tahap yang saling berkaitan yang 

mempengaruhi regulasi diri seseorang. a) self observation, 

b) self judgment, c) self reaction. Self observation berkaitan 

dengan kemampuan individu untuk melihat kedalam dirinya 

bagaimana performansinya, self judgment berkaitan dengan 

bagaimana individu menilai apa yang telah dilakukannya 

dan membandingkannya dengan standar, norma yang 

ditentukannya ataupun norma yang ada, serta self reaction 

yang merupakan tahap akhir setelah individu melalui dua 

tahap awal (self observation dan self judgment) dan 

mengevaluasi dirinya dengan tahap itu sehingga akhirnya 

muncul reaksi yang bersifat positif atau  negatif terhadap 

diri sendiri.  

c) Faktor lingkungan 

Faktor ketiga yang mempengaruhi regulasi diri  

yaitu lingkungan. Ghufron dan Risnawita (2010:63) 

menuliskan bahwa teori sosial kognitif mencurahkan 

perhatian khusus pada  pengaruh sosial dan pengalaman 

pada fungsi manusia. Hal ini bergantung pada bagaimana 

lingkungan itu mendukung atau tidak mendukung. 
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Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan  

bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi  regulasi diri seseorang, 

yaitu  individu itu sendiri,  perilakunya serta lingkungannya.  Pada 

faktor pertama yaitu individu  yang meliputi pengetahuan individu, 

tingkat kemampuan metakognisi dan tujuan yang ingin dicapai. 

Pada faktor kedua yaitu perilaku yang meliputi self abservation 

atau respons individu, self judgment atau menilai diri/ performa, 

dan self reaction yaitu proses dari kedua faktor diawal sehingga 

munculnya reaksi diri individu. Pada faktor lingkungan 

disimpulkan bahwa manusia dipengaruhi oleh pengalaman sosial 

dan lingkungan tersebut, apakah lingkungan tersebut mendukung 

atau tidak terhadap dirinya. Masing- masing hal di atas memiliki 

keterkaitan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas juga 

menegaskan bahwa regulasi diri dalam belajar tidak berdiri sendiri 

dan langsung ada (alamiah) melainkan sebuah proses dan upaya 

yang diwujudkan oleh individu yang berkeinginan kuat untuk 

mengelola diri dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dalam 

belajarnya. 

c. Aspek- aspek Self Regulated Learning 

Kemampuan self regulated learning yang dimiliki individu 

dalam proses pembelajaran memiliki beberapa aspek pendukung, 

diantaranya menurut Zimmerman (dalam Puspitasari, 2013:16) self 

regulated learning terdiri dari tiga aspek, yaitu metakognisi, 

motivasi intrinsik dan perilaku belajar aktif.  

1) Metakognitif 

Menurut Zimmerman (dalam Rahmi, 2016:3): 

In terms of metacognitive processes, self regulated learners 

plan, set goals, organize, self monitor, and self evaluate at 

various points during the processes of acquisition 

maksdunya, secara terminologi dalam proses metakognitif 

pembelajar mandiri dalam merencanakan, menetapkan 

tujuan, mengorganisasi, mengendalikan dirinya, dan 
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mengevaluasi diri dalam berbagai macam keadaan selama 

proses belajar.  

Metakognitif menjadi salah satu aspek regulasi diri yang 

penting karena membuat individu sadar akan apa yang akan 

dilakukannya yaitu dengan memetakan kognitifnya. Hal ini 

didukung kuat oleh pernyataan Aurujo (dalam Manab, 2016:9) 

bahwa hasil penelitian yang ia dapatkan salah satunya ialah 

metakognitif inidividu memainkan peranan penting sebagai 

pembetuk regulasi diri seseorang. Hal tersebut dijelaskan lebih 

rinci oleh Ghufron dan Risnawita dalam bukunya (2010:59-61) 

bahwa metakognisi yaitu: 

Metakognisi yaitu sebuah pemahaman dan kesadaran 

tentang proses kognisi atau pikiran tentang berpikir. 

Metakognisi menjadi penting dikarenakan pengetahuan 

seseorang tentang kognisinya dapat membimbing dirinya 

mengatur dan menata peristiwa yang akan dihadapinya dan 

memilih strategi yang sesuai agar dapat meningkatkan 

kinerja kognitifnya kedepan. Zimmerman dan Pons 

menambahkan juga bahwa poin metakognitif bagi individu 

yang melakukan pengelolaan diri adalah individu yang 

merencanakan, mengorganisasi, mengukur diri dan 

menginstruksikan diri selama proses perilakunya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

metakognisi merupakan kesadaran individu akan proses kognisinya 

sendiri sehingga ia dapat membimbing dirinya melalui pikirannya 

untuk menginstruksikan pada dirinya sendiri hal-hal yang perlu dan 

tepat untuk dilakukan. 

Selain itu dalam bukunya, Desmita  (2009:133) memperjelas: 

Metakognitif merupakan suatu kemampuan dimana 

individu berdiri diluar kepalanya dan mencoba untuk 

memahami cara ia berfikir atau memahami proses kognitif 

yang dilakukannya dengan melibatkan komponen- 

komponen perencanaan (functional planning), pengontrolan 

(self-monitoring), dan evaluasi (self evaluation).  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa metakognitif merupakan kemampuan individu dalam 



21 
 

 
 

memahami cara berfikirnya sendiri dengan melibatkan 

beberapa komponen yaitu komponen perencanaan, 

pengontrolan dan evaluasi.  

2) Motivasi intrinsik 

Motivasi menjadi salah satu aspek penting bagi 

seseorang dalam meregulasi dirinya. Schunk, Pintrinch dan 

Meece (dalam Kusumawati 2017:163) mengatakan bahwa 

seseorang yang termotivasi untuk mencapai tujuan akan 

melaksanakan aktivitas- aktivitas pengaturan diri yang mereka 

yakini akan membantu mereka. Selanjutnya Schunk 

menambahkan bahwa motivasi sangat terkait dengan 

pengaturan diri karena orang yang termotivasi akan mengatur 

aktivitas diri mereka agar mampu meraih tujuan yang 

diharapkan. 

Motivasi instrinsik adalah suatu kebutuhan manusia 

untuk merasa kompeten dan memiliki determinasi diri dalam 

berhubungan dengan lingkungannya. Hal yang sama 

diungkapkan oleh Laura A. King (King, 2017:17) bahwa 

motivasi intrinsic muncul karena adanya faktor internal seperti 

kebutuhan organismik (kompetensi, keterhubungan, otonomi), 

rasaingin tahu, tantangan dan kesenangan. Ketika kita 

termotivasi secara intrinsic, kita terlibat dalam suatu perilaku 

karena kita menikmatinya. Ghufron dan Risnawita (2010:87) 

menjelaskan bahwa motivasi intrinsik merupakan suatu bentuk 

motivasi yang berasal dari dalam diri individu dalam 

menyikapi suatu tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada 

individu dan membuat tugas dan pekerjaan tersebut mampu 

memberikan kepuasan batin bagi individu itu sendiri. 

Secara umum motivasi intrinsik, merujuk pada kegiatan 

yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kesenangan dan 

kepuasaan yang berasal dari dalam diri. Mahasiswa dengan 
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motivasi intrinsik berusaha mengembangkan diri untuk 

mencapai tujuan dan prestasi belajar sesuai dengan dorongan 

yang berasal dari dalam dirinya. 

Menurut Harackiewicz dan Elliot (dalam Ghufron, 

2010:87) menyatakan bahwa enjoyment (kesenangan) dan 

interest (tertarik) terhadap aktivitas di dalam bekerja 

merupakan aspek-aspek yang penting yang ada di dalam 

motivasi intrinsik yang dapat mengantarkan tujuan utama dari 

motivasi intrinsik itu sendiri. Pratama (dalam Ghufron, 

2010:90) lebih jelas berpendapat bahwa faktor penting dalam 

motivasi intrinsik adalah pertama, kesenangan seperti sikap 

dan perilaku yang terlihat saat individu melakukan pekerjaan 

dengan perasaan senang tanpa keterpaksaan. Kedua, individu 

tertarik dalam melakukan sesuatu karena adanya daya tarik 

tersendiri pada pekerjaan tersebut. Ketiga, individu mengerti 

akan kemampuannya dan mampu serta, keempat adalah adanya 

kebebasan bagi individu untuk memilih suatu tugas dan 

pekerjaan untuk dilakukannya. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas, maka 

dapat dipahami bahwa motivasi intrinsik merupakan suatu 

dorongan dan keinginan kuat dari dalam diri individu dalam 

melakukan suatu pekerjaan dan memberikan kepuasaan batin 

bagi pelaku. Aspek-aspek penting motivasi intrinsik 

diantaranya kesenangan, daya tarik, pemahaman kemampuan 

diri serta kebebasan diri individu. 

3) Perilaku pembelajar aktif 

Zimmerman (1990:4) mendefinisikan:  

in their behavioral processes, self regulated learning 

select, structure, and create environments that optimize 

learning.  
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Dapat diartikan bahwa dalam proses perilaku aktif, 

pembelajar memilih, mengatur dan menciptakan lingkungan 

belajar yang mengoptimalkan proses belajar.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa 

perilaku pembelajar aktif yaitu upaya seorang mahasiswa untuk 

mengatur dirinya, memusatkan pikiran, menyeleksi dan 

memanfaatkan lingkungan yang mendukung aktivitas 

belajarnya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan atau 

tugas akademik dengan baik. Dapat diartikan juga bahwa 

mahasiswa yang memiliki self regulated learning dalam 

belajarnya mampu mengatur langkah-langkah dalam 

menempuh studinya, mengontrol cara belajarnya sendiri, 

mampu mengatur waktu belajar dan bermain, mempersiapkan 

diri dalam menghadapi ujian dan menyelesaikan tugas 

akademik agar mencapai hasil akademik yang diharapkan. 

Regulasi aspek perilaku pembelajar aktif melibatkan usaha 

individu untuk meregulasi perilaku tampak (overt behavior), 

regulasi ini mencakup usaha seseorang untuk mengatur usaha 

dan waktu, seperti menghadapi gangguan dalam tugasnya atau 

bertanya mengenai bagian yang sulit kepada orang yang tepat. 

(Kristian, 2017:14). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

perilaku  pembelajar aktif merupakan usaha individu yang 

secara mandiri mengatur dan menyusun aktivitas belajarnya, 

bahkan memanfaatkan lingkungan belajar sehingga mampu 

berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya secara keseluruhan. 

d. Strategi Self Regulated Learning 

Zimmerman (Puspitasari, 2013:23) mengungkapkan bahwa 

untuk dapat dianggap self regulated, proses belajar pembelajar 

harus menggunakan startegi- strategi khusus untuk mencapai 

tujuan akademis. Strategi dalam self regulated learning mengarah 
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pada tindakan dan proses yang diarahkan pada perolehan informasi 

atau keterampilan yang melibatkan pengorganisasian, tujuan dan 

persepsi instrumental seseorang.  

Self regulated learning merupakan strategi yang harus 

dimiliki oleh pembelajar dalam melakukan kegiatan belajar, 

sehingga diperoleh hasil belajar sesuai dengan keinginan dan cita-

citanya. Zimmerman dan Martinez-pons (1990:7) 

mengindentifikasi strategi-strategi dalam  self regulated learning  

yang diperoleh dari teori kognitif sosial, didalamnya melibatkan 

unsur-unsur metakognitif, lingkungan dan motivasi. Setiap strategi 

bertujuan meningkatkan regulasi diri pembelajar pada fungsi 

personal, behavioral, dan environmental. 

1) Strategi untuk optimalisasi fungsi personal (personal function), 

meliputi : 

a) Organizing and  transforming   (pengorganisasian dan 

transformasi). Pelajar menelaah kembali materi-materi 

pelajaran untuk meningkatkan pembelajaran. Misalnya, 

pelajar mempelajari materi pembelajaran dari awal sampai 

akhir. 

b) Goal setting and planning  (penetapan tujuan dan 

perencanaan). Pembelajar menetapkan tujuan belajar serta 

merencanakan urutan, waktu, dan penyelesaian aktivitas-

aktivitas yang berhubungan dengan tujuan. Misalnya 

pembelajar menentukan jadwal belajar. 

c) Rehearsing and Memorizing  (melatih dan menghapal). 

Pembelajar berusaha untuk berlatih dan menghapalkan 

materi. Contohnya pembelajar mengerjakan soal-soal 

latihan dan pembelajar membaca ulang materi pelajaran 

agar dapat menghapalkannya.  

2) Strategi untuk optimalisasi fungsi tingkah laku (behavioral 

function), meliputi : 
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a) Self-evaluating  (evaluasi diri).  Pembelajar melakukan 

evaluasi terhadap kualitas atau kemajuan dari pekerjaannya. 

Contohnya pembelajar meneliti ulang tugas-tugas untuk 

memastikan sudah dikerjakan dengan baik atau belum, 

pembelajar mengevaluasi hasil ujian agar dapat menilai 

kemampuan belajarnya. 

b) Self-consequenting (konsekuensi diri). Pembelajar   

membayangkan reward  atau punishment  yang didapat jika 

memperoleh kesuksesan atau kegagalan. Contohnya 

pembelajar merasa malu apabila mendapatkan hasil ujian 

buruk, pembelajar menganggap keberhasilan sebagai 

motivasi untuk dapat mempertahankan keberhasilannya. 

3) Strategi untuk optimalisasi fungsi lingkungan (environmental 

function), meliputi : 

a) Seeking information  (pencarian informasi). Pembelajar 

berusaha untuk mencari informasi lebih lengkap dari 

sumber-sumber nonsosial. Contohnya pembelajar berusaha 

melengkapi materi pembelajaran dari sumber lain atau 

literature perpustakaan. 

b) Keeping records and self monitoring  (pembuatan catatan 

dan mengamati diri). Pembelajar berusaha untuk mencatat 

berbagai kejadian atau hasil yang diperoleh dalam proses 

belajar. Contohnya pembelajar mencatat hal-hal penting 

untuk dipembelajari, pembelajar mencatat hal-hal yang 

tidak dipahami untuk dipembelajari ulang. 

c) Enviromental structuring  (penyusunan lingkungan). 

Pembelajar berusaha untuk memilih atau mengatur 

lingkungan fisik sehingga proses  belajar menjadi lebih 

mudah. Contohnya pembelajar mematikan televisi saat 

belajar untuk membantu konsentrasi. 
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d) Seeking social assistance  (pencarian bantuan sosial). 

Pembelajar berusaha mencari bantuan dari teman sebaya, 

guru, orang dewasa lainnya yang dianggap bisa membantu. 

Contohnya pembelajar bertanya kepada guru saat kesulitan 

mengerjakan tugas atau memahami pembelajaran. 

e) Reviewing Records  (melihat kembali catatan). Pembelajar 

berusaha melihat kembali catatan untuk menghadapi ujian. 

Contohnya pembelajar membaca ulang catatan, melihat 

referensi tugas sebelumnya, dan membaca buku-buku 

pedoman. 

2. Prokrastinasi Akademik 

a. Pengertian Prokrastinasi Akademik 

Ghufron (dalam Ghufron dan Risnawita, 2010:150) menuliskan: 

“Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin  

Procrastination dengan awalan ‘pro’ yang berarti 

mendorong maju atau bergerak maju dan akhiran 

‘crastinus’ yang berarti keputusan hari esok. Jika 

digabungkan menjadi ‘menangguhkan’ atau ‘menunda 

sampai hari berikutnya”. 

 

Menurut pendapat Ghufron di atas, secara umum dapat 

dipahami bahwa prokrastinasi berkaitan dengan kegiatan menunda 

sesuatu. Ferrari, Johnson dan Mc. Gown (1995) mendefinisikan 

prokrastinasi akademik sebagai suatu jenis penundaan yang 

dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas 

akademik (dalam Ghufron dan Risnawita, 2010:156).  

Selain definisi di atas, Ferrari juga menyimpulkan bahwa 

pengertian prokrastinasi akademik dapat dilihat dari berbagai 

batasan tertentu, antara lain yaitu : 1) prokrastinasi  hanya sebagai 

perilaku penundaan yaitu setia perbuatan untuk menunda dalam 

mengerjakan sebuah tugas, 2) prokrastinasi sebagai suatu 

kebiasaan atau pola perilaku yang mengarah kepada trait, 

penundaan yang dilakukan karena merupakan respond tetap yang 
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selalu dilakukan individu tersebut, dan biasanya diikuti oleh 

irrational believe, 3) prokrastinasi sebagai suatu trait 

(kecendrungan dasar selama hidup) kepribadian dalam diri 

seseorang (Ghufron dan Risnawita, 2010: 153-154).  

Steel (dalam Aprianti, 2012:14) mengatakan bahwa 

prokrastinasi bukan saja komponen dari menunda tugas biasa 

namun juga menunda tugas yang terjadwal atau yang penting 

dilakukan. Individu yang melakukan prokrastinasi sebenarnya 

memiliki keinginan untuk menyelesaikan tugas namun niat tersebut 

terus-menerus dihindari sehingga individu akhirnya menunda dan 

menyelesaikannya dilain waktu. Hal di atas sejalan dengan 

pendapat Ellis dan Knaus (Ghufron dan Risnawita, 2010:1152) 

bahwa  “prokrastnasi merupakan kebiasaan penundaan yang tidak 

bertujuan dan proses penghindaran tugas yang tidak perlu 

sebenarnya dilakukan”. 

Fenomena prokrastinasi bukanlah suatu keadaan yang 

jarang terjadi, namun sering terjadi pada berbagai lingkup kegiatan. 

Ellis dan Knaus (dalam Saman, 2017:56) menambahkan bahwa 

penelitian tentang prokrastinasi pada awalsnya banyak dilakukan di 

lingkungan akademik, yaitu kurang lebih 70% mahasiswa 

melakukan prokrastinasi. Hal di atas juga didukung oleh hasil 

penelitian Bruno (Saman, 2017:56) yang menunjukkan bahwa 

perilaku prokrastinasi telah dianggap sebagai kebiasaan dalam 

kehidupan mahasiswa.  

Millgram (Mulyana, 2018:47) juga berpendapat bahwa 

prokrastinasi adalah perilaku spesifik, meliputi: 1) Suatu bagian 

dari perilaku yang melibatkan unsur penundaan saat memulai 

maupun menyelesaikan suatu tugas, 2) Menghasilkan akibat- 

akibat yang lebih jauh, seperti keterlambatan menyelesaika tugas, 

atau kegagalan dalam mengerjakan tugas, 3) Melibatkan suatu 

tugas yang dianggap oleh prokrastinator sebagai suatu tugas yang 
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penting dilakukan, tugas kantor sekolah maupun rumah tangga, 4) 

Menghasilkan kondisi emosional yang mengganggu, misalnya 

cemas, marah, panik, dan perasaan bersalah. 

b. Jenis-jenis Tugas pada Prokrastinasi Akademik 

Solomon dan Rothblum (1984) (dalam Ghufron dan Rini, 

2010:157) menyebutkan enam jenis tugas (area) yang sering 

diprokrastinasi oleh pembelajar, yaitu : 

1) Tugas mengarang, meliputi penundaan melaksanakan 

kewajiban atau tugas- tugas menulis, misalnya menulis 

makalah, laporan, atau tugas mengarang lainnya.  

2) Tugas belajar menghadapi ujian, mencakup penundaan belajar 

untuk menghadapi ujian, seperti ujian semester, ulangan 

mingguan dll. 

3) Tugas membaca meliputi adanya penundaan untuk membaca 

buku atau referensi yang berkaitan dengan tugas akademik 

yang diwajibkan. 

4) Kerja tugas administratif, seperti menyalin catatan, 

mendaftarkan diri dalam presensi kehadiran, daftar peserta 

praktikum, dan sebagainya. 

5) Menghadiri pertemuan yaitu penundaan maupun keterlambatan 

dalam menghadiri pelajaran, praktikum, dan pertemuan- 

pertemuan lainnya.  

6) Penundaan dalam kinerja akademik secara keseluruhan yaitu 

menunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas- tugas 

akademik secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa terdapat beberapa 

tugas- tugas yang berada pada lingkup pendidikan dan semuanya 

memiliki kemungkinan untuk ditunda dengan sengaja 

pengerjaannya oleh pembelajar maupun mahasiswa. Tugas-tugas 

tersebut meliputi tugas mengarang,  tugas belajar, tugas membaca, 
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tugas administratif, menghadiri pertemuan dan penundaan dalam 

keseluruhan kinerja akademik. 

c. Aspek- aspek Prokrastinasi Akademik 

Ferrari, Johnson dan Mc Cown (1995), mengungkapkan 

bahwa ada beberapa aspek- aspek prokrastinasi  akademik, yaitu : 

1) Penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi. 

 

Pembelajar tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus 

segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya, akan tetapi 

dia menunda- nunda untuk menyelesaikan sampai tuntas 

atau jika dia sudah mulai mengerjakan skripsinya tersebut. 

Hal ini bisa saja dipengaruhi berbagai hal misalnya, 

mahasiswa merasa bosan, teralihkan pada gadget atau 

merasa kesulitan dalam mengerjakan skripsinya (Rizanti 

dan Muhari, 2013:2). 

 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa aspek 

prokrastinasi akademik yang pertama adalah penundaan dalam 

penyelesaiaan tugas ataupun menunda dalam memulai 

pekerjaan, dimana mahasiswa menunda memulai 

pengerjaannya karena beberapa hal seperti merasa bosa, 

teralihkan oleh gadget dan lainnya. 

2) Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas  

 

Orang yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu 

yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada 

umumnya dalam mengerjakan suatu tugas. Seorang 

prokrastinator menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk 

mempersiapkan diri secara berlebihan. Selain itu juga 

melakukan hal- hal yang tidak dibutuhkan dalam 

penyelesaian suatu tugas, tanpa memperhitungkan 

keterbatasan waktu yang dimilikinya. Kadang- kadang 

tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak berhasil 

menyelesaikan tugasnya secara memadai. Kelambanan, 

dalam arti lambannya kerja seseorang dalam melakukan 

suatu tugas dapat menjadi ciri yang utama dalam 

prokrastinasi akademik (dalam Rizanti dan Muhari, 

2013:2).  
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Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa aspek kedua 

prokrastinasi akademik adalah lambatnya seseorang dalam 

melakukan suatu tugas, baik itu disengaja maupun tidak 

disengaja. 

3) Kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja 

aktual. 

Seorang prokrastinator mempunyai kesulitan untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya. Seorang prokrastinator sering 

mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline yang 

telah ditentukan, baik oleh orang maupun rencana yang 

telah dia tentukan sendiri. Seseorang mungkin telah 

merencanakan mulai mengerjakan tugas pada waktu yang 

telah ia tentukan sendiri. Akan tetapi, ketika saatnya tiba 

dia tidak juga melakukannya sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sehingga menyebabkan keterlambatan 

ataupun kegagalan untuk menyelesaikan tugas secara 

memadai (dalam Rizanti dan Muhari, 2013:3). 

 

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa individu 

yang melakukan prokrastinasi akademik akan kesulitan dalam 

melakukan tugas atau pekerjaan sesuai deadline atau waktu 

yang ditentukan.  

4) Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan  

 

Seorang prokrastinator dengan sengaja tidak segera 

melakukan tugasnya. Akan tetapi, menggunakan waktu 

ynag dia miliki untuk melakukan aktivitas lain yang 

dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan, 

seperti membaca (koran, majalah atau buku cerita lainnya), 

nonton, ngobrol, jalan-jalan, mendengarkan musik, dan 

sebagainnya sehingga menyita waktu yang dia miliki untuk 

mengerjakan tugas yang harus diselesaikannya (dalam 

Rizanti dan Muhari, 2013:3).  

 

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa 

individu yang melakukan prokrastinasi akademik dengan 

sengaja melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan, 

sehingga sengaja tidak menyelesaikan tugasnya dan 
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akhirnya tak memiliki waktu untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. 

d. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Prokrastinasi Akademik 

Faktor- faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik 

dapat dikategorikan  menjadi dua macam yaitu faktor eksternal dan 

faktor internal (dalam Ghufron dan Rini, 2010:163-166): 

1) Faktor internal 

a) Kondisi fisik individu 

Faktor ini turut memberi pengaruh atas munculnya 

prokrastinasi akademik. Kondisi seperti kesehatan yang 

menurun ataupun kondisi fisik yang kurang sempurna 

dapat menyebabkan seorang pembelajar melakukan 

prokrastinasi akademik. 

b) Kondisi psikologis individu 

Faktor ini sebagaimana penjelasan Millgram dkk, 

dimana kondisi psikologis juga memberi pengaruh bagi 

seorang pembelajar untuk melakukan perilaku menunda 

tugas akademik.  

2) Faktor eksternal 

a) Pola asuh orang tua 

Ferrari dan Ollivete (dalam Ghufron dan Risnawita, 

2010:165) berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukannya bahwa orang tua yang otoriter cenderung 

menjadi penyebab munculnya perilaku prokrastinasi 

pada diri pembelajar dan anak perempuan adalah objek 

yang terkena efek secara lebih besar dibandingkan anak 

laki-laki. 

b) Kondisi lingkungan 

Faktor kondisi lingkungan yang kurang memiliki 

pengawasan atau terkesan bebas biasanya mendorong 

pembelajar untuk melakukan prokrastinasi akademik 

karena tidak adanya pengawasan terhadap tugas atau 

pekerjaannya di lingkungan belajarnya. 
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e. Ciri-ciri Individu Pelaku Prokrastinasi Akademik 

Menurut Young & Fritze (dalam Muslimin, 2018:8) bahwa 

terdapat beberapa karakter dari seorang pembelajar yang melakukan 

prorkastinasi akademik sebagai berikut: 

1) Pengaturan waktu yang kurang baik 

2) Kepercayaan diri yang rendah 

3) Memanipulasi diri agar tidak mengerjakan tugas dengan menganggap 

dirinya sedang sibuk 

4) Memiliki sifat dan persepsi bahwa tidak akan ada orang lain yang 

dapat memaksa dirinya untuk melakukan tugas jika hal itu tidak 

diinginkannya. 

5) Memanipulasi diri dengan mengaanggap pekerjaan tersebut hanya 

dirinya yang dapat melakukan tugas tersebut dan orang-orang 

bergantung padanya.  

6) Menghindari tekanan dalam menyelesaikan tugas dengan melakukan 

coping terhadap kegiatan menunda-nunda tugas. 

7) Merasakan dirinya sebagai alasan mengapa tugas-tugas akademik 

tersebut tidak dapat dikerjakan dan diselesaikannya. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dipahami bahwa 

terdapat beberapa kriteria yang dapat dilihat dari pembelajar yang 

melakukan prokrastinasi akademik yaitu a) kurangnya kemampuan 

dalam mengatur waktu, hal ini sering dan sangat mudah diamati pada 

diri seorang mahasiswa prokrastinator  ketika waktu perkuliahaan 

atau diluar tugas perkuliahan. b) kepercayaan diri yang rendah, hal 

ini biasanya terjadi pada diri mahasiswa ditandai dengan sikap dan 

perilaku tertutup, ragu-ragu, takut, sering menghindari, tidak terlalu 

menonjol dikelas atau saat berdiskusi, duduk pada barisan belakang 

kelas dan sebagainya. c) menganggap bahwa dirinya terlalu sibuk 

jika harus mengerjakan tugas, biasanya mahasiswa seperti ini 

memiiki anggapan bahwa ada hal penting dari pada mengerjakan 

tugas dan sering pula menganggap tugas tersebut akan menyita 

banyak waktunya. d) mahasiswa yang keras kepala, biasanya 

mahasiswa tersebut tidak akan memikirkan tentang tugas dan 

menyikapi bahwa tidak ada yang bisa memaksa dirinya dalam 
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mengerjakan tugas. e) memanupulasi diri dengan menganggap bahwa 

dirinya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. f) 

menyalahkan diri atas ketidak mampuannya dalam mengerjakan 

tugas yang mana tugas tersebut dapat dilakukan oleh sebagian orang.  

B. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, 

yakni “Hubungan Self regulated learning dengan Prokrastinasi Akademik 

Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Bimbingan dan Konseling di IAIN 

Batusangkar”, diantaranya yaitu : 

1) Skripsi oleh Bima Indra Wahyu (2016) dengan judul penelitiam 

“Hubungan Pola Asuh Orang tua dengan Prokrastinasi Akademik 

pelajar Kelas XI di SMAN 2 Batusangkar”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa antara pola asuh orang tua dengan prokrastinasi 

akademik pelajar SMAN 2 Batusangkar terdapat korelasi yang 

signifikan.  

2) Jurnal oleh Fitria Dwi Rizanti dan Muhari (2013) dengan judul 

penelitian “Hubungan antara Self regulated learning dengan 

Prokrastinasi Akademik dalam Menghafal al- Qur’an pada Mahasantri 

Ma’had ‘Aly Masjid Nasional Al- Akbar Surabaya”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif (kenaikan salah 

satu variabel diikuti dengan penurunan variabel lainnya) antara self 

regulated learning dengan prokrastinasi akademik dalah menghafal 

Al-Qur’an. 

3) Jurnal oleh Mursalim dkk (2020) dengan judul penelitian “Hubungan 

antara Self regulated learning dengan Prokrastinasi Akademik dalam 

Penyelesaiain Skripsi pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP 

UHO”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif 

yang signifikan antara self regulated learning dengan prokrastinasi 

akademik dalam penyelesaian skripsi pada mahasiswa pendidikan 

ekonomi FKIP UHO. 
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4) Jurnal oleh Yeni Primadhani (2017) dengan judul penelitian 

“Hubungan antara Self regulated learning dengan Prokrastinasi 

Akademik dalam Penyusunan Skripsi pada Mahasiswa angkatan 2010 

Universitas Negeri Malang”. Penelitian ini mengenai bahwa hubungan 

antara self regulated learning dengan prokrastinasi akademik dalam 

penyusunan skripsi pada mahasiswa angkatan tahun 2010 Universitas 

Negeri Malang menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan 

signifikan.  

C. Kerangka Berpikir  

Berdasarkan bagan di bawah dapat diketahui bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antara self regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Bagan ini juga 

mencirikan bahwa penelitian ini memakai pendekatan korelasional dengan 

tujuan melihat hubungan (korelasi) antara variabel  X (Self regulated 

learning) dengan  Y (Prokrastinasi Akademik)  dalam penelitian.     

  

           

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (X)  

Self Regulated 

Learning 

(Y) 

Prokrastinasi 

Akademik 

1. Penundaan untuk memulai 

dan menyelesaikan tugas. 

2. Keterlambatan dalam 

mengerjakan tugas. 

3. Kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual 

4. Melakukan aktivitas yang 

lebih menyenangkan. 

1. Metakognitif 

2. Motivasi 

Intrinsik 

3. Perilaku  

Belajar aktif 
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D. Hipotesis  

Hipotesis penelitian  yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai  berikut : 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang negatif antara self regulated  learning 

dengan prokastinasi akademik mahasiswa angaktan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling di IAIN Batusangkar (r hitung < r tabel) 

Ha: Terdapat hubungan yang negatif antara  self regulated learning 

dengan prokrastinasi akademik mahasiswa angkatan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling di IAIN Batusangkar ((r hitung  ≥ r tabel) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel 

(Arikunto, 2006:75). 

Penelitian kuantitatif itu pada prinsipnya adalah untuk menjawab 

masalah (Sugiyono, 2018:25). Peneliti mengamati lingkungan sekitar dan 

menemukan adanya penyimpangan antara harapan dan fakta terjadi, yakni 

Prokrastinasi akademik yang terjadi pada mahasiswa BK IAIN 

Batusangkar dalam menyelesaikan skripsi. Melalui pengamatan lebih 

lanjut, self regulated learning yang dimiliki mahasiswa juga kurang, 

sehingga muncul rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara self 

regulated learning dengan prokrastinasi akademik mahasiswa angkatan 

2015 jurusan Bimbingan dan Konseling dalam menyelesaikan skripsi pada 

jurusan BK IAIN Batusangkar. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di IAIN Batusangkar yang beralamat di Jl. 

Jenderal Sudirman, Limo Kaum, Kab. Tanah Datar. Penelitian ini 

dilaksanakan terhadap mahasiswa angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling di IAIN Batusangkar. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai 

pada bulan April hingga bulan Juni 2021. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Sugiyono (2018:80) menjelaskan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannnya. Abdul 

Halim Hanafi (2011:9) juga memberikan pengertian bahwa : 



37 
 

 
 

“Populasi tidak terbatas hanya kepada jumlah penduduk atau 

manusia saja, tapi ia meliputi berbagai objek, seperti manusia, 

benda, binatang, dan sebagainya yang mempunyai masalah dan 

sifat- sifat atau karakteristik tertentu yang akan diselidiki atau 

diteliti” 

 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa BK angkatan 

2015 Jurusan BK IAIN Batusangkar yang masih aktif dan sedang 

menyelesaikan skripsi. Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui 

bahwa jumlah mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan tahun 

2015 yang sedang dalam proses penyelesaian skripsi berjumlah 25 

Orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih 

untuk sumber data. Bungin dalam bukunya (2011:112) menjelaskan 

bahwa sampel adalah wakil dari unit strata dan sebagaimna yang ada 

di dalam populasi. Maka dapat dipahami bahwa sampel adalah 

perwakilan dari jumlah populasi yang ada. Adapun sampel dalam 

penelitian ini direncanakan menggunakan teknik total sampling/ 

sensus atau sampling jenuh. 

Adapun pengertian total sampling/ sensus/ sampling jenuh:  

“Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 

orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil”. (Sugiyono, 2018:85) 

 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian ini semua anggota populasi penelitian digunakan sebagai 

sampel penelitian, atau dengan kata lain sampel penelitian ini adalah 

populasi penelitian. Alasan peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

teknik  sampling sensus karena jumlah populasinya yang sedikit, selain 

itu juga karena hasil yang diperoleh jika menggunakan teknik ini akan 

mendapatkan nilai karakteristik yang sebenarnya karena seluruh objek 

atau populasi penelitian tersebut dijadikan sebagai sasaran penelitian.  
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D. Definisi Operasional  

Untuk memahami hal yang akan diteliti dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami penelitian yang terdapat dalam 

rumusan masalah, maka istilah yang digunakan sebagai berikut : 

1. Self Regulated Learning (Regulasi Diri dalam Belajar)  

Zimmerman mendefinisikan self regulated learning sebagai 

kemampuan belajar untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya, 

baik secara metakognitif, secara motivasional dan secara behavioral 

(dalam Mursalim, 2020:13). 

Self regulated learning yang penulis maksud dalam penelitian 

ini adalah suatu usaha yang dilakukan individu sebagai pengatur diri  

dalam belajarnya yang secara mandiri mengelola aktivitas belajarnya 

dan memotivasi diri sehingga mencapai hasil belajar yang maksimal, 

yang meliputi pengelolaan metakognitif, motivasi intrinsik dan 

perilaku pembelajar aktif. 

2. Prokrastinasi Akademik  

Ferrari, Johnson dan Mc. Gown (1995) mendefinisikan 

prokrastinasi akademik sebagai suatu jenis penundaan yang dilakukan 

pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik 

(dalam Ghufron dan Rini, 2010:156).   

Prokrastinasi akademik yang penulis maksud dalam penelitian 

ini yaitu penundaan tugas-tugas akademik yang tercakup dalam 

indikator-indikator berikut: a) penundaan untuk memulai dan 

menyelesaikan tugas, b) keterlambatan dalam mengerjakan tugas, c) 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, d) melakukan 

aktivitas yang lebih menyenangkan. 

E. Pengembangan Instrumen  

Penelitian dengan metode kuantitaif perlu menggunakan atau 

membuat sebuah instrumen sebagai alat ukur dalam penelitian yang 
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berguna untuk mengukur fenomena sosial yang diamati oleh peneliti. 

Walaupun beberapa instrumen-instrumen penelitian sosial sudah ada yang 

tersedia dan teruji validitas dan reliabilitasnya, namun terkadang belum 

tentu tepat serta valid dan reliabel bila digunakan pada tempat tertentu 

karena gejala/fenomena sosial yang cepat berubah. Untuk itu peneliti-

peneliti sosial biasanya sering menyusun/ mengembangkan instrumen 

penelitiannya sendiri dan juga termasuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumennya.  

Adapun prosedur atau langkah-langkah pengembangan instrumen 

menurut Saifuddin Azwar adalah sebagai berikut (Azwar, 2012:15): 

1. Identifikasi Tujuan Ukur 

Langkah awal dalam perencanaan skala psikologi adalah 

penegasan batas- batas atribut yang hendak diukur melalui pemilihan 

konsep teoritik yang hendak dipakai guna melandasi indikator- 

indikator perilakunya (Azwar, 2011:18). Azwar juga menggarisbawahi 

bahwa pemilihan konsep teoritis ini harus mengacu pada teori 

mengenai atribut yang bersangkutan.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa langkah 

awal dalam prosedur pengembangan sebuah instrument adalah 

menentukan variabel psikologis yang akan dijadikan sebagai konsep 

teoritis, contohnya seperti variabel kecemasan, motivasi, regulasi diri 

dan lainnya. Selain itu, peneliti dalam menentukan variabel penelitian 

juga perlu untuk mengenali dan menemukan teori yang tepat yang 

mendasari variabel tersebut. Misalnya pada penelitian ini, variabel 

yang dipakai adalah regulasi diri dalam belajar dan teori yang peneliti 

gunakan sebagai acuan dasar  dari varibel tersebut adalah teori yang 

digagas oleh Zimmerman. 

2. Pembatasan Kawasan Ukur  

Menurut Azwar, (2011:18) pembatasan kawasan ukur  harus 

berdasarkan konstrak yang didefinisikan oleh teori yang bersangkutan 

serta harus diperjelas dengan menguraikan komponen atau dimensi-
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dimensi yang ada dalam atribut. Berdasarkan pendapat di atas juga 

dapat dipahami bahwa pembatasan kawasan ukur adalah pembatasan 

domain atau wilayah kerja penelitian yang didukung oleh teori yang 

digunakan serta diperjelas dalam komponen atau dimensi yang ada 

dalam teori. Maka dari itu komponen- komponen dalam teori variabel 

tersebut harus jelas. 

Azwar (2011:18) juga menegaskan bahwa pemilihan variabel 

psikologis yang akan diteliti tersebut haruslah memiliki teori dasar 

yang dijadikan sebagai acuan agar dapat diperoleh penjelasan tentang 

karakteristik dan ciri- ciri serta dimensi yang membentuk variabel 

tersebut. Maka dari itu penting untuk melihat karakteristik ,ciri-ciri 

serta dimensi dalam variabel yang akan menjadi dasar perumusan 

indikator perilaku yang operasional. 

3. Operasionalisasi aspek 

Komponen yang telah jelas batasannya tetap masih perlu 

dioperasionalisasikan ke dalam bentuk yang lebih tepat sehingga 

penulis item akan memahami benar bentuk respon yang harus 

diungkap dari diri subjek (Azwar, 2011:12). Operasionalisasi ini 

dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator perilaku. Indikator 

perilaku merupakan bentuk- bentuk perilaku yang mengindikasikan 

ada tidaknya gejala tertentu dalam diri individu. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, 

komponen- komponen variabel yang meliputi karakteristik, ciri-ciri 

dan dimensi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam indikator-

indikator agar peneliti dapat melihat ada tidaknya gejala/bentuk 

tertentu dalam diri individu yang ingin diungkap. 

Komponen-komponen variabel dan indikator-indikator perilaku 

inilah yang disusun menjadi sebuah kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi 

instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang memuat uraian  

komponen variabel, proporsi item pada masing- masing komponen, 

serta indikator-indikator komponen tersebut. Kisi-kisi  bermanfaat  
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sebagai gambaran  yang jelas dan lengkap  dan mempermudah  penulis 

mengungkapkan instrumen karena kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman  

dalam penulisan butir. Pada langkah kisi-kisi instrumen, sebaiknya 

dilengkapi dengan kata pengantar, serta petunjuk tentang cara 

mengerjakan item tersebut. Petunjuk cara mengerjakan item tersebut 

sebaiknya pula dilengkapi dengan contoh tentang cara mengerjakan 

instrumen tersebut. Penulisan item-item ini perlu ditetapkan cara 

pemberian skornya. 

Menurut Nurkancana dalam Rafsel (2011: 8-9) agar 

penyusunan kisi-kisi lebih terarah  maka hal yang harus dicantumkan 

dalam kisi-kisi meliputi: 

a. Variabel  (Aspek yang akan diukur). 

b. Sub-Variabel atau perincian terhadap aspek  yang hendak 

diukur  

c. Indikator atau petunjuk tentang ada atau tidaknya suatu 

variabel  atau sub-variabel.  

d. Pola instrumen yang akan digunakan. 

e. Jumlah item yang akan digunakan untuk mengukur masing-

masing indikator. 

f. Nomor-nomor item  yang mengukur  suatu indikator 

tertentu. 

 

Penyusunan kisi- kisi dalam penelitian ini, peneliti 

mencantumkan variabel, sub-variabel, deskriptor, indikator, jumlah 

item dan nomor item positif dan negatif. Kisi-kisi yang digunakan 

untuk melihat prokrastinasi akademik ini disusun berdasarkan 

indikator dalam aspek-aspek prokrastinasi akademik yang 

dikemukakan oleh Ferrari, dkk (1995) yaitu: 

1. Penundaan untuk memulai ataupun menyelesaikan tugas 

2. Kelambanan dalam mengerjakan tugas 

3. Kesenjangan antara rencana dan kinerja aktual 

4. Melakukan aktivitas lain selain pengerjaan tugas.  
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Tabel 3.1 

Kisi- kisi Instrumen Prokrastinasi Akademik 

Variabel Sub Variabel Deskriptor Indikator 

Jml 

Item  

Nomor Item 

(+) (-) 

Prokrastinasi 

Akademik 

Penundaan 

untuk memulai 

dan 

menyelesaikan 

tugas 

Menunda memulai 

dan menyelesaikan 

pengerjaan skripsi 

 

Menunda 

Memulai 

pengerjaan 

skripsi 

3 1, 2 3 

Menunda 

menyelesaikan 

pengerjaan 

skripsi 

4 4, 5 6,7 

Keterlambatan 

dalam 

menyelesaikan 

tugas 

Memiliki Rentang 

waktu lebih lama 

dari yang lain 

dalam 

menyelesaikan 

skripsi  

Rentang 

Waktu lebih 

lama dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

4 8,9 10, 11 

Kesenjangan 

waktu antara 

rencana yang 

ditetapkan 

dengan kinerja 

aktual dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

Perbedaan Waktu 

rencana kerja yang 

ditetapkan dengan 

waktu kinerja 

aktual yang terjadi 

dalam proses 

penyelesaian 

skripsi  

Waktu rencana 

kerja yang 

ditetapkan 

dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

2 11 12 

Waktu kinerja 

aktual yang 

terjadi selama 

menyelesaikan 

skripsi 

2 13 14 

Melakukan 

aktifitas yang 

lebih 

menyenangkan 

Sengaja 

menghabiskan 

waktu dengan 

membaca, 

menonton 

Youtube, jalan-

jalan, 

mendengarkan 

musik, dan akses 

media sosial 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

Menghabiskan 

waktu dengan 

membaca buku 

lainnya 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

2 15 16 

Menghabiskan 

waktu dengan 

Menonton 

Youtube 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

2 17 18 
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Adapun untuk variabel self regulated learning yaitu menggunakan 

instrumen dengan berpedoman pada aspek- aspek self regulated learning 

menurut teori self regulated learning dari Zimmerman yaitu metakognitif, 

motivasi intrinsik dan perilaku aktif. Adapun kisi-kisi angket dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

  

Menghabiskan 

waktu dengan 

jalan-jalan 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

2 19 20 

Menghabiskan 

waktu dengan 

mendengarkan 

musik daripada 

mengerjakan 

skripsi 

2 21 22 

Menghabiskan 

waktu dengan 

mengakses 

media sosial 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

3 23 24,25 



44 
 

 
 

Tabel 3.2 

Kisi- kisi Instrumen Self Regulated Learning 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Deskriptor Indikator 

Jml 

Item 

Nomor Item 

(+)  (-) 

Self 

regulated 

learning 

Meta 

Kognitif 

Kesadaran, 

keyakinan dan 

Pengetahuan 

tentang proses dan 

cara berpikir untuk 

mencapai tujuan 

penyelesaian 

skripsi. 

Kesadaran tentang 

proses 

penyelesaian 

skripsi 

4 1,2 3,4 

Keyakinan tentang 

proses 

penyelesaian 

skripsi  

4 5,6 7,8 

Pengetahuan 

tentang proses 

penyelesaian 

skripsi 

4 9,10 11,12 

Motivasi 

Intrinsik 

Dorongan-

dorongan yang 

berasal dari dalam 

diri, seperti 

keinginan berhasil, 

minat,dan rasa 

senang dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

Keinginan berhasil 

dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

3 13,14 15 

Minat dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

3 16, 17 18 

 Perilaku 

Pembelajar 

Aktif 

Tindakan dan 

aktivitas berupa 

mencari sumber/ 

referensi di 

berbagai 

kemungkinan, 

melakukan diskusi 

dengan teman, 

bertanya kepada 

dosen lain, 

mengangsur 

pengerjaan skripsi, 

selama proses 

penyelesaian 

skripsi 

Mencari sumber 

referensi di 

berbagai 

kemungkinan 

selama proses 

penyelesaian 

skripsi 

3 19,20 21 

Melakukan diskusi 

dengan teman 

selama proses 

penyelesaian 

skripsi 

2 22 23 

Bertanya kepada 

dosen selama 

proses 

penyelesaian 

skripsi 

2 24 25 



45 
 

 
 

Mengangsur 

pengerjaan skripsi 

selama proses 

penyelesaian  

2 26 27 

Sumber Rujukan: Barry J Zimmerman, Self regulated learning and Academic 

Achievement: An Overview, Jurnal Educational Psychologist, Graduate School, City 

University of New York, 1990, 25(1), 3-17 

 

4. Penskalaan dan Penentuan skor 

Penskalaan merupakan proses penentuan letak stimulus atau 

letak respon tertentu terhadap suatu kontinum psikologis (Azwar, 

2011:41). Proses penskalaan memusatkan perhatiannya pada angka-

angka yang merupakan nilai dari skala tersebut. Togerson (dalam 

Azwar, 2011:41) mengemukakan tiga metode penskalaan, yaitu 

penskalaan yang berorientasi pada subjek, metode penskalaan yang 

berorientasi pada stimulus dan penskalaan yang berorientasi pada 

respons. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penskalaan dengan 

berorientasi pada respons.  

Penskalaan respons merupakan salah satu format skala 

psikologi dengan lima pilihan jawaban terhadap suatu item pernyataan.  

Format lima pilihan jawabn tersebut adalah Tidak Pernah (TP), Jarang 

(JR), Kadang-kadang (KD), Sering (SR), Selalu (SL). Penskalaan 

respons adalah prosesdur penempatan kelima pilhan jawaban pada 

suatu kontinum kuantitatif sehingga titik angka pilihan jawaban 

tersebut menjadi nilai atau skor yang diberikan bagi masing- masing 

jawaban. Data respons tersebut diperoleh langsung dari objek 

penelitian yang nantinya data tersebut akan dianalisis dan diskalakan. 

5. Penulisan item. 

Menurut Azwar dalam bukunya (2011:29), dalam penulisan 

item terdapat beberapa hal yang perlu ditentukan dan diperhatikan, 

yaitu format item, format respons, serta penulisan item. Format item 

dalam penulisan item biasanya ada 2 bentuk, pertama berbentuk 

pernyataan, kedua berbentuk pertanyaan.  
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Format item dalam penelitian ini adalah berbentuk pernyataan. 

Azwar (2011:12) dalam bukunya menjelaskan, penulisan item dapat 

dilakukan apabila indikator-indikator perilaku telah dirumuskan 

dengan benar. Penulisan item tahapan awal, umumnya dibuat item 

yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah yang 

dispesifikasikan agar nantinya peneliti tidak kehabisan item pernyataan 

karena tidak memenuhi persyaratan (Azwar,2011:13).  

Format respons dapat dibuat dalam berbagai bentuk, seperti 

variasi tingkat kesetujuan, variasi dua pilihan, variasi pilihan jenjang. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih bentuk format respons dengan 

pilihan jenjang yaitu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, 

selalu.  

Setelah penulisan item telah dirampungkan oleh penulis, 

selanjutnya adalah tahap review item, yaitu penulis item sendiri 

(peneliti) memeriksa ulang setiap item yang baru saja ditulis, apakah 

telah sesuai dengan indikator perilaku yang hendak diungkap dan 

apakah juga tidak keluar dari pedoman penulisan item. Selain peneliti, 

review item pernyataan juga harus dilakukan oleh orang-orang yang 

berkompeten dalam pengembangan instrumen.  

6. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen diawali dengan kegiatan pengumpulan data  

uji coba (Purwanto, 2010:120) . Pengumpulan data uji coba dilakukan 

untuk menyediakan data yang diperlukan untuk melakukan 

pemeriksaan kualitas instrumen. Instrumen yang berisi item- item yang 

ditulis berdasarkan kisi- kisi adalah item yang secara teori baik. Untuk 

memastikan apakah item yang secara teori baik juga baik secara 

empiris perlu dilakukan uji coba untuk mendapatkan kualitas alat ukur 

yang memenuhi syarat sebagai alat ukur psikis (psychometric).  

Kumpulan item yang telah melewati proses review dan analisis 

kualitatif kemudian diujicobakan. Tujuan uji coba ini pertama adalah 

untuk mengetahui apakah kalimat dalam item mudah dan dapat 
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dipahami oleh responden sebagaimana diinginkan oleh penulis item. 

Tujuan kedua yaitu dijadikan sebagai salah satu cara praktis untuk 

memperoleh data jawaban dari responden yang akan digunakan untuk 

penskalaan. Uji coba empiris (field test) harus dilakukan dalam situasi 

dan kondisi testing yang sebenarnya agar responden memberikan 

respon yang sesungguhnya (Azwar, 2011:56). Agar dapat 

menghasilkan kondisi testing yang ideal perlu disajikan dalam sebuah 

format final skala yaitu dalam bentuk berkas atau buku yang 

dilengkapi dengan petunjuk cara pengerjaan, contoh pengerjaan, tata 

layout, lembar jawaban yang mudah digunakan, dan sebagainya 

(Azwar, 2011:56).  

 Kriteria tentang alat ukur atau instrumen yang baik dan dapat 

diterima merupakan target yang harus terlebih dahulu ditentukan 

sebelum uji coba dilakukan. Kualitas instrumen, data dan hasil 

penelitian kuantitatif harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas 

sehingga kriteria kualitas instrumen berhubungan dengan ukuran 

reliabilitas dan validitas instrumen. 

a. Uji validitas instrumen 

Validitas (validity) berkaitan dengan apakah instrument 

yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat 

mengukur secara tepat objek/subjek yang akan diukur tersebut. 

Dengan kata lain bahwa validitas alat penelitian mempersoalkan 

tentang ketepatan alat ukur dengan objek/subjek yang akan diukur. 

Analogi ini dapat dicontohkan seperti tepatnya penggunaan alat 

ukur timbangan untuk mengukur berat badan, atau penggunaan 

termometer untuk pengukuran suhu.  

Ada sejumlah cara untuk mempertimbangkan kadar 

validitas sebuah instrument yang secara garis besar dapat 

dibedakan ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu validitas 

yang pertimbangannya lewat analisis rasional. Jenis validitas yang 
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termasuk dalam kategori pertama adalah validitas isi dan validitas 

konstruk. 

1) Validitas konstruk 

Validitas konstruk adalah pengujian validitas yang 

dilakukan dengan melihat kesesuaian konstruksi butir yang 

ditulis dengan kisi-kisinya atau dapat diartikan sebuah variabel 

dikonstruksi oleh sejumlah faktor. Misalnya dalam penelitian 

ini, variabel yang dikonstruksi adalah regulasi diri dalam 

belajar menurut Zimmerman yang meliputi aspek metakognitif, 

motivasi intrinsik, dan perilaku pelajar aktif. 

Pengujian validitas konstruk dapat dilakukan dengan 

cara menelaah kesesuaian butir instrumen dengan kisi-kisi 

dalam hal konstruksinya. Berbeda dengan penelaahan butir 

pada uji validitas isi yang melihat kesesuaian butir dengan kisi-

kisi dalam hal muatannya, namun penelaahan butir pada uji 

validitas konstruk dalam hal konstruksinya.  

Validitas konstruk merupakan validitas yang 

mempertanyakan apakah hasil konstruksi instrumen penelitian 

tersebut telah sesuai dengan aspek aspek yang berlandaskan 

teori yang relevan (Sugiyono, 2018:125). Hasil konstruk 

berupa kisi- kisi instrumen yang terdiri dari indikator, sub 

indikator, jumlah item dan nomor item, perlu terlebih dahulu 

ditelaah dan dinilai serta dinyatakan baik oleh orang yang ahli 

dibidang yang bersangkutan atau expertis, apakah keputusan 

para expertis instrumen tersebut dapat digunakan atau valid 

tanpa perbaikan, valid dengan perbaikan, serta tidak valid atau 

tidak dapat digunakan.  

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan uji 

validitas konstruk instrumen kepada ibu Dra. Desmita, M.Si 

sebagai validator ahli.  
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Setelah konstruk instrumen penelitian tersebut diujikan 

kepada para ahli, selanjutnya dapat dilakukan uji coba 

instrumen kepada sampel darimana populasi diambil, atau 

menggunakan sampel yang bukan sebenarnya namun memiliki 

kriteria yang mirip. Jumlah anggota sampel yang digunakan 

sekitar 30 orang (Sugiyono, 2018:125).  

2) Validitas isi 

Validitas isi merupakan validitas yang mempertanyakan 

bagaimana kesesuaian antara instrument dengan deskripsi 

masalah yang akan diteliti. Purwanto (2011:125) menjelaskan 

bahwa validitas isi adalah pengujian validitas yang dilakukan 

atas isinya untuk memastikan apakah isi instrumen mengukur 

secara tepat keadaan yang ingin diukur. Untuk mengetahui 

kedua hal tersebut, penyusunan instrument haruslah 

berdasarkan pada kisi- kisi yang sengaja disiapkan untuk tujuan 

itu. Pada kisi- kisi itu paling tidak harus terdapat aspek tujuan, 

indicator, dan jumlah pertanyaan per indikator. Butir-butir 

pernyataan dalam instrument penelitian, harus terlebih dahulu 

ditelaah dan dinyatakan baik, penelaahan harus dilakukan oleh 

orang yang berkompeten atau oleh ahlinya (expert judgement). 

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan uji 

validitas isi terhadap insrtumen penelitian kepada bapak Dr. 

Masril, M.Pd., Kons. (terlampir) 

3) Vailditas item 

Validitas item merupakan kecermatan atau ketelitian 

suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Item yang dikatakan valid, jika terjadi korelasi yang 

signifkan dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya 

dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin 

diungkap. Item biasanya berupa pernyataan atau pertanyaan 
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yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk 

angket atau kuesioner dengan tujuan mengungkap sesuatu.  

Pengujian validitas item dengan korelasi Pearson yaitu 

dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item, 

kemudian pengujian signifikasnsi dilakukan dengan kriteria 

menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 

2 sisi. Jika r hitung ≥ r tabel maka item dapat dinyatakan valid, 

jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid.  

Pengujian validitas item pada penelitian ini 

menggunakan bantuan program IBM SPSS version 22 for 

Windows.  

a) Uji validitas item prokrastinasi akademik 

Terlihat pada lampiran singkat dari Output hasil SPSS 

di bawah ini (lihat Tabel 3.3) menjelaskan tentang hasil uji 

validitas item skala prokrastinasi akademik mahasiswa 

angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN 

Batusangar. Dalam hal ini yang peneliti lampirkan adalah 

skor total item yang diambil dari SPSS version 22.  

Hasil output SPSS di bawah ini memperlihatkan 

korelasi skor item dan skor total, dalam hal ini yang dibaca 

cukup korelasi skor tiap item dengan skor total item. Ada 2 

cara dalam menentukan apakah hasil uji item dinyatakan 

valid atau tidak valid. Pertama, dengan melihat pada nilai 

Signifikansi (Sig. 2 tailed), jika nilai signifikansi < 0,05 

maka item dinyatakan valid namun jika nilai signifikansi  > 

0,05 maka item dinyatakan tidak valid. Sedangkan cara 

kedua, dengan membandingkan nilai r hitung (nilai Pearson 

correlation) dengan nilai pada r tabel (didapat dari tabel r 

Pearson Product Moment). Tabel hasil uji validitas item 

skala prokrastinasi akademik menggunakan bantuan 
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Program SPSS version 22 for windows dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Correlations 

  TOTAL 

PA01 Pearson 
Correlation 

,545 

Sig. (2-tailed) ,046 

N 25 

PA02 Pearson 
Correlation 

,543 

Sig. (2-tailed) ,032 

N 25 

PA03 Pearson 
Correlation 

,707 

Sig. (2-tailed) ,030 

N 25 

PA04 Pearson 
Correlation 

,519 

Sig. (2-tailed) ,026 

N 25 

PA05 Pearson 
Correlation 

,440 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 25 

PA06 Pearson 
Correlation 

,481* 

Sig. (2-tailed) ,015 

N 25 

PA07 Pearson 
Correlation 

,484 

Sig. (2-tailed) ,016 

N 25 

PA08 Pearson 
Correlation 

,499* 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 25 

PA09 Pearson 
Correlation 

,756 

Sig. (2-tailed) ,030 

N 25 

PA10 Pearson 
Correlation ,511** 

Sig. (2-tailed) ,009 

N 25 

PA11 Pearson 
Correlation ,790 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA12 Pearson 
Correlation ,535** 

Sig. (2-tailed) ,006 

N 25 

PA13 Pearson 
Correlation ,808** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA14 Pearson 
Correlation 

,650** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA15 Pearson 
Correlation 

,498* 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 25 

PA16 Pearson 
Correlation 

,657** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA17 Pearson 
Correlation 

,542 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA18 Pearson 
Correlation ,760** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA19 Pearson 
Correlation 

,592** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 25 

PA20 Pearson 
Correlation 

,750** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA21 Pearson 
Correlation 

,572** 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 25 

PA22 Pearson 
Correlation 

,632** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 25 

PA23 Pearson 
Correlation 

,747 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 

PA24 Pearson 
Correlation ,560** 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 25 

PA25 Pearson 
Correlation 

,615** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 25 

TOTAL Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed)   

N 25 

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

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

Tabel 3.3 
Hasil Output Prokrastinasi Akademik  Responden Penelitian 
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Dari hasil output SPSS di atas dapat dilihat bahwa semua 

item-item yang ada (lihat Tabel 3.3 bertanda kuning) memiliki nilai 

signifikansi yaitu Sig > 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa 

seluruh butir item pernyataan instrumen skala prokrastinasi 

akademik mahasiswa angkatan 2015 jurusan bimbingan dan 

konseling IAIN Batusangkar adalah valid 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas juga dapat dilihat 

bahwa semua item item yang ada (lihat Tabel 3.3 bertanda hijau) 

memiliki nilai r hitung atau skor Pearson Correlation lebih besar dari 

pada nilai r tabel (N=25 pada Sign 0,05= 0,396) maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh butir item pernyataan instrumen skala 

prokrastinasi akademik mahasiswa angakatan 2015 jurusan 

bimbingan dan konseling IAIN batusangkar adalah Valid 

Tabel 3.4 

Rangkuman Item Valid  

Prokrastinasi Akademik Hasil Uji Coba 

 

Variab

el 

Sub 

Variabel 
Deskriptor Indikator 

Sebelum diuji Setelah diuji 

Nomor Item Nomor Item 

(+) (-) ∑ (+) (-) ∑ 

Prokra

stinasi 

Akade

mik 

 

 

 

 

Penundaan 

untuk 

memulai 

dan 

menyelesai

kan tugas 

Menunda 

memulai dan 

menyelesaikan 

pengerjaan 

skripsi 

Menunda 

Memulai 

pengerjaan 

skripsi 

1, 2 3 3 
1, 

2 
3 3 

Menunda 

menyelesaik

an 

pengerjaan 

skripsi 

4, 5 
6, 

7 
4 

4, 

5 

6, 

7 
4 

Keterlambat

an dalam 

menyelesai

kan tugas 

Memiliki 

Rentang waktu 

lebih lama dari 

yang lain 

dalam 

menyelesaikan 

skripsi  

Rentang 

Waktu lebih 

lama dalam 

menyelesaik

an skripsi 

8,9 10 3 8,9 10 3 
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Kesenjanga

n waktu 

antara 

rencana 

yang 

ditetapkan 

dengan 

kinerja 

aktual 

dalam 

menyelesai

kan skripsi 

Perbedaan 

Waktu rencana 

kerja yang 

ditetapkan 

dengan waktu 

kinerja aktual 

yang terjadi 

dalam proses 

penyelesaian 

skripsi  

Waktu 

rencana 

kerja yang 

ditetapkan 

dalam 

menyelesaik

an skripsi 

11 12 2 11 12 2 

Waktu 

kinerja 

aktual yang 

terjadi 

selama 

menyelesaik

an skripsi 

13 14 2 13 14 2 

Melakukan 

aktifitas 

yang lebih 

menyenang

kan 

Sengaja 

menghabiskan 

waktu dengan 

membaca, 

menonton 

Youtube, 

jalan-jalan, 

mendengarkan 

musik, dan 

akses media 

sosial daripada 

mengerjakan 

skripsi 

Menghabisk

an waktu 

dengan 

membaca 

buku lainnya 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

15 16 2 15 16 2 

Menghabisk

an waktu 

dengan 

Menonton 

Youtube 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

17 18 2 17 18 2 

Menghabisk

an waktu 

dengan 

jalan-jalan 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

19 20 2 19 20 2 
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Menghabisk

an waktu 

dengan 

mendengark

an musik 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

21 22 2 21 22 2 

Menghabisk

an waktu 

dengan 

mengakses 

media sosial 

daripada 

mengerjakan 

skripsi 

23 
24, 

25 
3 23 

24, 

25 
3 

 

Berdasarkan kedua tabel di atas setelah dilakukan uji coba 

terhadap 25 item skala prokrastinasi akademik mahasiswa 

angkatan 2015 jurusan bimbingan dan konseling IAIN Batusangkar 

dan diketahui bahwa semua butir item tersebut dinyatakan valid 

dan layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian (lihat tabel 

3.4). 
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b) Uji validitas item self regulated learning 

Terlihat pada lampiran singkat dari output hasil SPSS di 

bawah ini (lihat tabel 3.5) menjelaskan hasil uji validitas item 

self regulated learning mahasiswa angkatan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar. Dalam hal ini 

yang peneliti lampirkan adalah skor total item yang diambil 

dari program SPSS version 22. 

Seperti pada uji validitas item skala prokrastinasi akademik 

sebelumnya, pada uji validitas item self regulated learning ini 

peneliti juga menggunakan 2 cara dalam menentuan apakah 

hasil uji tiap butir item tersebut valid atau tidak valid. Langkah 

langkah pengujian cara 1 dan cara 2 juga sama dengan uji 

validitas item sebelumnya yaitu dengan melihat nilai 

signifikansi < 0,05 dan juga dengan membandingkan hasil r 

hitung (skor total item Pearson Correlation pada SPSS) dengan r 

tabel (didapat dari tabel r Pearson Product Moment). Tabel hasil 

uji validitas item skala self regulated learning menggunakan 

bantuan program SPSS version 22 for  windows dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 
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Correlation 

  TOTAL 

SRL01 Pearson 
Correlation 

,585** 

Sig. (2-
tailed) 

,002 

N 25 

SRL02 Pearson 
Correlation 

,686 

Sig. (2-
tailed) 

,024 

N 25 

SRL03 Pearson 
Correlation ,506** 

Sig. (2-
tailed) ,010 

N 25 

SRL04 Pearson 
Correlation 

,665** 

Sig. (2-
tailed) ,000 

N 25 

SRL05 Pearson 
Correlation ,451* 

Sig. (2-
tailed) ,024 

N 25 

SRL06 Pearson 
Correlation 

,604** 

Sig. (2-
tailed) ,001 

N 25 

SRL07 Pearson 
Correlation ,654** 

Sig. (2-
tailed) ,000 

N 25 

SRL08 Pearson 
Correlation ,701 

Sig. (2-
tailed) ,033 

N 25 

SRL09 Pearson 
Correlation ,290 

Sig. (2-
tailed) ,159 

N 25 

SRL10 Pearson 
Correlation 

,637 

Sig. (2-
tailed) ,000 

N 25 

SRL11 Pearson 
Correlation ,228** 

Sig. (2-
tailed) ,201 

N 25 

SRL12 Pearson 
Correlation 

,482 

Sig. (2-
tailed) ,000 

N 25 

SRL13 Pearson 
Correlation 

,558** 

Sig. (2-
tailed) ,004 

N 25 

SRL14 Pearson 
Correlation 

,514** 

Sig. (2-
tailed) ,009 

N 25 

SRL15 Pearson 
Correlation -,554 

Sig. (2-
tailed) ,031 

N 25 

SRL16 Pearson 
Correlation ,448* 

Sig. (2-
tailed) ,025 

N 25 

SRL17 Pearson 
Correlation ,633** 

Sig. (2-
tailed) ,001 

N 25 

SRL18 Pearson 
Correlation ,708** 

Sig. (2-
tailed) ,001 

N 25 

SRL19 Pearson 
Correlation ,712 

Sig. (2-
tailed) ,010 

N 25 

SRL20 Pearson 
Correlation ,663** 

Sig. (2-
tailed) ,000 

N 25 

SRL21 Pearson 
Correlation ,556** 

Sig. (2-
tailed) ,004 

N 25 

SRL22 Pearson 
Correlation 

,618** 

Sig. (2-
tailed) ,001 

N 25 

SRL23 Pearson 
Correlation ,664 

Sig. (2-
tailed) ,001 

N 25 

SRL24 Pearson 
Correlation ,551** 

Sig. (2-
tailed) ,004 

N 25 

SRL25 Pearson 
Correlation ,712** 

Sig. (2-
tailed) ,000 

N 25 

SRL26 Pearson 
Correlation ,612** 

Sig. (2-
tailed) ,020 

N 25 

SRL27 Pearson 
Correlation ,532** 

Sig. (2-
tailed) ,000 

N 25 

TOTAL Pearson 
Correlation 1 

Sig. (2-
tailed)   

N 25 

*. Correlation is significant 
at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is 
significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

Tabel 3.5 Hasil Output Self regulated learning Responden Penelitian 
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Dari hasil output SPSS di atas telah diperoleh semua nilai 

signifikansi item (lihat tabel 3.5). Hasil output tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat 25 item yang memiliki nilai 

signifikansi <0,05 (lihat tabel 3.5) serta 2 item yang memiliki nilai 

signifikansi > 0,05 (lihat tabel 3.5 berwarna coklat). Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 25 item yang dinyatakan valid (nilai 

sign < 0,05) dan 2 item yang dinyatakan tidak valid yaitu item SRL 

09 dan SRL 11 (nilai sign > 0,05) sehingga 2 item ini tidak valid 

dan harus dibuang. 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas juga dapat dilihat 

bahwa terdapat 25 item yang memiliki nilai r hitung atau skor 

pearson correlation lebih besar dari pada nilai r tabel (N= 27 pada 

Sign 0,05 = 0,396), maka dapat disimpulkan bahwa 25 butir item 

skala self regulated learning pada penelitian ini dinyatakan valid 

dan 2 item yang memperoleh nilai r hitung atau nilai skor Pearson 

Correlation (lihat tabel 3.5 berwarna coklat) lebih kecil dari pada 

nilai r tabel (0,396).  
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Tabel 3.6  

Rangkuman Item Valid Self Regulated Learning Hasil Uji Coba 

Variab

el 

Sub 

Variabel 
Deskriptor Indikator 

Sebelum diuji Setelah diuji 

Nomor Item Nomor Item 

(+)  (-) ∑ (+)  (-) ∑ 

Self 

Regula

ted 

Learni

ng 

Meta 

Kognitif 

Kesadaran, 

keyakinan dan 

Pengetahuan 

tentang proses 

dan cara 

berpikir untuk 

mencapai 

tujuan 

penyelesaian 

skripsi. 

Kesadaran tentang 

proses 

penyelesaian 

skripsi 

1,2 3, 4 4 1,2 
3, 

4 
4 

Keyakinan 

tentang proses 

penyelesaian 

skripsi  

5,6 7,8 4 5,6 7,8 4 

Pengetahuan 

tentang proses 

penyelesaian 

skripsi 

9, 

10 

11, 

12 
4 10 12 2 

Motivasi 

Intrinsik 

Dorongan-

dorongan yang 

berasal dari 

dalam diri, 

seperti 

keinginan 

berhasil, 

minat,dan rasa 

senang dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

Keinginan 

berhasil dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

13, 

14 
15 3 

13, 

14 
15 3 

Minat dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

16, 

17 
18 3 

16, 

17 
18 3 

  

Perilaku 

Pembelaj

ar Aktif 

Tindakan dan 

aktivitas 

berupa 

mencari 

sumber/ 

referensi di 

berbagai 

kemungkinan, 

Mencari sumber 

referensi di 

berbagai 

kemungkinan 

selama proses 

penyelesaian 

skripsi 

19, 

20 
21 3 

19, 

20 
21 3 
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melakukan 

diskusi dengan 

teman, 

bertanya 

kepada dosen 

lain, 

mengangsur 

pengerjaan 

skripsi, selama 

proses 

penyelesaian 

skripsi 

Melakukan 

diskusi dengan 

teman selama 

proses 

penyelesaian 

skripsi 

22 23 2 22 23 2 

Bertanya kepada 

dosen selama 

proses 

penyelesaian 

skripsi 

24 25 2 24 25 2 

Mengangsur 

pengerjaan skripsi 

selama proses 

penyelesaian  

26 27 2 26 27 2 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pada uji validitas item skala self regulated learning 

mahasiswa angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN 

Batusangkar diperoleh 25 butir item yang dinyatakan valid dan 

layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian dan hanya 2 

butir item yang dinyatakan tidak valid dan dibuang yaitu item 

SRL09 dan SRL11 (lihat tabel 3.6 bertanda kuning).  

b. Uji reliabilitas instrumen 

Reliabilitas instrumen (reliability, keterandalan) merujuk 

pada pengertian bahwa instrumen tersebut dapat mengukur sesuatu 

yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu (Purwanto: 2010, 

161). Jadi, tujuan dari diadakan uji reliabilitas instrumen adalah 

untuk mengetahui konsistensi sebuah alat ukur, artinya instrumen 

yang reliabel merupakan instrumen yang jika digunakan beberapa 
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kali pada suatu objek yang sama, maka akan menghasilkan data 

yang sama (konsisten). Terdapat 3 macam teknik yang digunakan 

untuk mengukur tingkat reliabilitas suatu instrumen, diantaranya 

yaitu teknik stabilitas, teknik konsistensi internal dan quivalensi. 

Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur 

skala rentangan (seperti skala Likert 1-5) adalah Alpha Cronbach. 

Teknik reliabilitas Alpha Cronbach ini digunakan untuk 

menguji reliabilitas suatu instrumen berbentuk pernyataan yang 

jawabannya berskala. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji 

validitas dalam tahapan pengujian instrumen sebelum digunakan. 

Perbedaan uji reliabilitas ini terletak pada item item yang akan 

diujikan, dimana item yang masuk pengujian reliabilitas hanyalah 

item yang telah dinyatakan valid pada uji validitas item. Menurut 

Sekaran (dalam Priyatno, 2014: 64) bahwa hasil uji reliabilitas 

yang kurang dari 0,6 dianggap kurang baik, sedangkan kurang dari 

0,7 dianggap dapat diterima, lalu 0,8 dianggat baik. Berikut ini 

adalah rumus koefisien reliabilitas Alpha Cronbach : 

𝒓ᵆ =
𝒌

𝒌 − 𝟏
 ( 𝟏 

∑𝝈𝒊𝟐

𝝈𝟐
 ) 

Keterangan: 

r : koefisien reliabilitas yang dicari 

k  : jumlah butir pernyataan 

𝛔i² : varians butir pernyataan 

𝛔²  : varians skor tes 

Uji reliabilitas pada instrumen dalam penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS version 22 for 

windows pada program Alpha Cronbach. Kriteria pengujian 

instrumen dikatakan reliabel apabila r hitung lebih besar dari r tabel, 

pada taraf signifikansi 5 %. Uji reliabilitas untuk instrumen skala 

prokrastinasi akademik mahasiswa angkatan 2015 jurusan 
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bimbingan dan konseling IAIN Batusangkar mendapatkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Prokrastinasi Akademik 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
N of 

Items 

,849 25 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji 

reliabilitas skala prokrastinasi akademik yaitu bernilai 0,849 dengan 

jumlah item 25. 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dengan program SPSS 

reliabilitas Alpha Cronbach  maka diperoleh nilai koefisien sebesar 0,849. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen 

prokrastinasi akademik sangat baik. Dengan demikian maka instrumen 

skala prokrastinasi akademik dalam penelitian ini reliabel sehingga telah 

layak digunakan sebagai instrumen. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Self regulated learning 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
N of 

Items 

,901 25 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji 

reliabilitas item skala self  regulated learning yaitu bernilai 0, 901 dengan 

jumlah item 25. 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan menggunakan bantuan 

program SPSS reliabilitas Alpha Cronbach, maka diperoleh nilai koefisien 

sebesar 0,901. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas 
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instrumen skala self regulated learning sangat baik. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa instrumen skala self regulated learning dalam 

penelitian ini reliabel dan layak untuk digunakan sebagai instrumen.  

F. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan sebuah 

instrumen untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Instrumen 

tersebut nantinya digunkaan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam 

penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan 

sebuah insturmen, yaitu kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen yang 

digunakan/ dibuat akan memperlihatkan hubungan antara variabel yang 

diteliti dengan sumber data yang digunakan dan juga metode yang 

digunakan serta instrumen yang disusun (Arikunto, 2013). 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh seorang 

peneliti untuk mengumpulkan data/ informasi dalam sebuah penelitian. 

Sebagaimana uraian di atas maka pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kisi-kisi instrumen dengan pernyataan dalam bentuk skala. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala model Likert. Menurut 

Sugiyono (2018:93), “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Peneliti memilih menggunakan skala Likert karena peneliti ingin 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang berdasarkan indikator-

indikator dari variabel penelitian dalam kisi-kisi instrumen. 

Jawaban disetiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

ini memiliki gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif. Alternatif 

jawaban dari skala Likert ini memiliki 5 jawaban yaitu: Selalu (SL), Sering 

(SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP).  

Berikut skor skala Likert yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 
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Tabel 3.9 

Alternatif Jawaban dan  Skor Item 

 

Alternatif Jawaban Skor Item Positif Skor Item Negatif 

Selalu (SL) 5 1 

Sering (SR) 4 2 

Kadang- kadang (KD) 3 3 

Jarang (JR) 2 4 

Tidak Pernah (TP)  1 5 

Sumber: Saifuddin Azwar. Penyusunan Skala Psikologi. (2011: 53) 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu menguji hubungan antara 

variabel X dan variabel Y. Teknik analisa data yang dipilih pada penelitian 

ini adalah korelasi product moment dari Karl Pearson. Korelasi product 

moment digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel yang sama-sama berjenis interval atau rasio (Winarsunu dalam 

Rizanti, 2013:5). Rumus yang digunakan (Sudijono, 2005:204) adalah: 
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  𝑟 𝑥𝑦 = 
∑ 𝑥𝑦

√(∑𝑥²)  (∑ 𝑦²)

 

 Keterangan:   

 𝑟𝑥𝑦  : Angka Indeks korelasi “r” product moment 

  x  : Deviasi Skor X 

   y  : Deviasi Skor Y 

∑xy : Jumlah hasil perkalian antara deviasi skor X dan Y  

∑x2  :Jumlah deviasi skor X setelah terlebih dahulu 

    dikuadratkan  

∑y2  : Jumlah deviasi skor Y setelah terlebih dulu dikuadratkan 

 Langkah-langkah pengolahan data dan analisis data dalam 

penelitian ini  adalah: 

1. Membuat Tabel kerja atau Tabel Perhitungan yang terdiri dari 8 

kolom: 

Kolom 1: Subjek penelitian 

Kolom 2: Skor Variabel X 

Kolom 3: Skor Variabel Y 

Kolom 4: Deviasi Skor X terhadap Mx ;  

   diperoleh dengan rumus: x =  X-Mx 

Kolom 5: Deviasi skor Y terhadap My 

   Diperoleh dengan rumus: y=Y-My 

Kolom 6: Hasil Perkalian antara deviasi skor X dan Y yaitu xy 

Kolom 7: Hasil penguadratan seluruh deviasi skor X (x2) 

Kolom 8: Hasil Penguadratan seluruh deviasi skor Y (y2) 

2. Mencari Angka Indeks Korelasi ( dengan rumus korelasi = rxy) 

3. Menentukan  Df (Degree of fredoom) atau derajat bebas untuk r tabel 

dengan rumus: Df = N-2 

4. Menentukan taraf signifikansi tertentu (1% atau 5%). Semakin kecil 

taraf signifikansi yang ditentukan diartikan sebagai semakin besarnya 

taraf kepercayaan dari hasil penelitian yang dianalisis.  
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5. Memberikan interpretasi dengan membandingkan besarnya hasil 

perhitungan korelasi (rxy) dengan nilai tabel korelasi (rtabel) dan 

menarik kesimpulannya. 

6. Menguji signifikansi korelasi product moment dengan cara langsung 

membandingkan besarnya rxy  yang diperoleh  dengan rtabel  pada tabel 

r korelasi product moment. Apabila rxy lebih kecil dari pada rtabel 

(rxy<rtabel) maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Tetapi bila rxy lebih besar dari rtabel (rxy>rtabel) maka Ha diterima. 

Dalam menginterpretasikan atau menganalisa data, penulis mengacu 

kepada interval yang disusun dengan menyusun rentang skor, sebagai berikut: 

Skor Maksimum   : 5 x 25 = 125 

Skor Minimum   : 1 x 25 = 25 

Rentang Skor    : 125 – 25  = 100 

Panjang kelas interval   : 100 ÷ 5 = 20 

Keterangan: 

a. Banyak kriteria adalah 5 tingkatan (selalu, sering, kadang-kadang, jarang, 

tidak pernah). 

b. Skor maksimum nilai tertingginya adalah 5, jadi 5 dikali jumlah skala 

keseluruhan yang berjumlah 25 item dan hasilnya 125. 

c. Skor minimum nilai tertinggi adalah 1, jadi 1 dikalikan dengan jumlah 

skala keseluruhannya yang berjumlah 25 item dan hasilnya 25. 

d. Rentang diperoleh dari jumlah skor maksimum dikurangi dengan jumlah 

item skala. Jadi, Rentang  125 – 25  = 100 

e. Panjang kelas interval diperoleh dari hasil rentang dibagi dengan banyak 

kriteria. Jadi, Panjang kelas interval 100 : 5 = 20 

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya digunakan untuk menenukan 

kriteria kategorisasi atau klasifikasi data instrumen Self regulated learning dan 

Prokrastinasi Akademik. Adapun klasifikasi data Self regulated learning dan 

Prokrastinasi akademik dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :   
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Tabel 3.10 

Rentang Skor dan Klasifikasi Penelitian 

 

No Rentang Skor Klasifikasi 

1 105 – 125 Sangat Tinggi 

2 85 – 104 Tinggi 

3 65–  84 Sedang 

4 45 – 64 Rendah 

5 25 – 44 Sangat Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Bab ini akan menyajikan data hasil penelitian mengenai hubungan 

self regulated learning dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling di 

IAIN Batusangkar. Peneliti menggunkaan penyebaran angket penelitian 

yang dilakukan dengan via Online (Google Form) untuk mendapatkan 

data mengenai hubungan self regulated learning dengan Prokrastinasi 

Akademik pada mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling di IAIN Batusangkar. Alasan peneliti 

menggunakan penyebaran angket via online google form dikarenakan 

sedang adanya wabah Covid-19 yang mempersempit ruang gerak untuk 

bertemu langsung. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan  antara self regulated learning dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan 

dan Konseling di IAIN Batusangkar. Adapun objek penelitian  yaitu 

seluruh mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2015 yang 

sedang penyelesaian skripsi yang berjumlah 25 orang.  

1. Deskripstif Data Self Regulated Learning pada Mahasiswa 

Penyelesaian Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN 

Batusangkar 

Data variabel self regulated learning pada mahasiswa 

penyelesaian skripsi jurusan Bimbingan dan Konseling di IAIN 

Batusangkar dapat diperoleh dengan cara memberikan skala Likert 

kepada seluruh mahasiswa yang menjadi objek penelitian. Seluruh 

objek penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban atas beberapa 

item pernyataan yang telah penulis siapkan untuk diadministrasikan 

kepada mahasiswa. Adapun kategori skor untuk melihat aspek self 

regulated learning pada objek penelitian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Skor dan Klasifikasi  

Self Regulated Learning Responden Penelitian  

N= 25 

No Responden Skor Klasifikasi 

1 GG 60 Rendah 

2 BES 56 Rendah 

3 DKN 69 Sedang 

4 ENY 41 Sangat Rendah 

5 HU 41 Sangat Rendah 

6 YUR 40 Sangat Rendah 

7 LOA 54 Rendah 

8 ALA 40 Sangat Rendah 

9 NAE 57 Rendah 

10 IMR 70 Sedang 

11 SIR 43 Sangat Rendah 

12 VA 55 Rendah 

13 RK 76 Sedang 

14 SAA 92 Tinggi 

15 SYU 72 Sedang 

16 CAM 56 Rendah 

17 ILR 58 Rendah 

18 LAZ 65 Sedang 

19 YAK 51 Rendah 

20 RY 72 Sedang 

21 FYS 52 Rendah 

22 MF 75 Sedang 

23 DIA 70 Sedang 

24 WAI 59 Rendah 

25 UMF 68 Sedang 

Jumlah 1492 
Rendah  

Rata- Rata 59,68 

 

Berdasarkan gambaran tingkat skor self regulated learning 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar pada penelitian ini, diperoleh total skor 1492 



70 
 

 
 

dengan rata- rata 59, 68. Hal ini dapat disimpulkan bahwa self regulated 

learning mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar berada pada kategori rendah. 

Selanjutnya untuk mengetahui persentase self regulated learning 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2 

Rentang Skor, Kategori dan Persentase  

Self regulated learning Responden Penelitian 

N=25 

 

NO Rentang Skor Kategori F % 

1 105 - 125 Sangat Tinggi 0 0 

2 85 - 104 Tinggi 1 4 

3 65 – 84 Sedang 9 36 

4 45 – 64 Rendah 10 40 

5 25 - 44  Sangat Rendah 5 20 

  Total 25 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada variabel self 

regulated learning terdapat 5 orang (20%) kategori sangat rendah, 10 

orang (40 %) kategori rendah, 9 orang (36%) kategori sedang, 1 orang 

(4%) kategori tinggi. Selanjutnya berdasarkan skala yang disebarkan. Ada 

3 aspek yang terdapat dalam variabel self regulated learning yaitu : 

a. Metakognitif 

Data self regulated learning pada aspek metakognitif 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan 

dan Konseling IAIN Batusangkar yang diperoleh dari hasil skala 

self regulated learning, dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini: 
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Tabel 4.3 

Rentang Skor, Kategori dan Persentase Aspek Metakognitif 

N=25 

 

NO Rentang Skor Kategori F % 

1 50,4 – 60 Sangat Tinggi 0 0 

2 40,8 - 49,4 Tinggi 0 0 

3 31,2 - 39,8 Sedang 6 24 

4 21,6 - 30,2 Rendah 14 56 

5 12 - 20,6 Sangat Rendah 5 20 

 
Total 25 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa 

self regulated learning pada aspek metakognitif mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar paling banyak terdapat pada 

kategori rendah (56%) sebanyak 14 orang, kategori sangat 

rendah (20%) sebanyak 5 orang, kategori sedang (24%) 

sebanyak 6 orang, dan kategori tinggi serta sangat tinggi 

masing masing 0 orang (0%). 

b. Motivasi Intrinsik 

Data variabel self regulated learning pada aspek 

motivasi intrinsik mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 

2015 jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar yang 

diperoleh dari hasil skala self regulated learning, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.4 

Rentang Skor, Kategori dan  

Persentase Aspek Motivasi Intrinsik 

N=25 

NO Rentang Skor Kategori F % 

1 25,2 – 30 Sangat Tinggi 0 0 

2 20,4 - 24,2 Tinggi 1 4 

3 15,6 - 19,4 Sedang 2 8 

4 10,  - 14,6 Rendah 19 76 

5 6 - 9,8 Sangat Rendah 3 12 

  Total 25 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aspek 

motivasi intrinsik pada variabel self regulated learning terdapat 

19 orang (76%) pada kategori rendah, kategori sangat rendah 

(12%) sebanyak 3 orang, kategori sedang (8%) sebanyak 2 

orang, kategori tinggi (4%) sebanyak 1 orang dan kategori 

sangat tinggi (0%) sebanyak 0 orang. 

c. Perilaku Pembelajar Aktif 

Data variabel self regulated learning pada aspek 

perilaku aktif mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 

jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar yang 

diperoleh dari hasil skala self regulated learning, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Rentang Skor, Kategori dan  

Persentase Perilaku Aktif Pembelajar 

N= 25 

 

 

 

 

 

NO Rentang Skor Kategori f % 

1 29,4 – 35 Sangat Tinggi 0 0 

2 23,8 - 28,4 Tinggi 1 4 

3 18,2 - 22,8 Sedang 1 4 

4 12,6 - 17,2 Rendah 22 88 

5 7 - 11,6 Sangat Rendah 1 4 

  Total 25 100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa self 

regulated learning pada aspek perilaku pembelajar aktif terdapat 

22 orang (88%) kategori rendah, 1 orang (4%) kategori sangat 

rendah, 1 orang (4%) kategori sedang, 1 orang (4%) kategori tinggi 

dan 0 orang (0%) kategori sangat tinggi. 

2. Deskripsi Data Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Penyelesaian 

Skripsi Angkatan 2015 Jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN 

Batusangkar   

Data mengenai prokrastinasi akademik mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling 

IAIN Batusangkar diperoleh dengan cara memberikan skala Likert 

kepada mahasiswa yang terpilih menjadi sampel penelitian. Mahasiswa 

tersebut akan memberikan jawaban atas item pernyataan yang telah 

penelti siapkan. Adapun kategori skor untuk melihat prokrastinasi 

akademik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Skor dan Klasifikasi Prokrastinasi Akademik Responden Penelitian 

N= 25 

 

No Responden Skor Klasifikasi 

1 GG 91 Tinggi 

2 BES 95 Tinggi 

3 DKN 85 Tinggi 

4 ENY 100 Tinggi 

5 HU 105 Sangat Tinggi 

6 YUR 89 Tinggi 

7 LOA 80 Sedang 

8 ALA 94 Tinggi 

9 NAE 97 Tinggi 

10 IMR 103 Tinggi 

11 SIR 107 Sangat Tinggi 

12 VA 92 Tinggi 

13 RK 87 Tinggi 

14 SAA 64 Rendah 

15 SYU 79 Sedang 

16 CAM 77 Sedang 

17 ILR 84 Sedang 

18 LAZ 97 Tinggi 

19 YAK 99 Tinggi 

20 RY 95 Tinggi 

21 FYS 80 Sedang 

22 MF 106 Sangat Tinggi 

23 DIA 77 Sedang 

24 WAI 107 Sangat Tinggi 

25 UMF 91 Tinggi 

Jumlah 2281 
Tinggi 

Rata- Rata 91,24 

 

Berdasarkan gambaran tingkat skor prokrastinasi akademik 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar pada penelitian ini, maka diperoleh total skor 

2281 dengan rata rata 91,24. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

prokrastinasi akademik mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 

jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar berada pada kategori 

tinggi. Selanjutnya untuk mengetahui persentase prokrastinasi akademik 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan IAIN Batusangkar 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 



75 
 

 
 

Tabel 4.7 

Rentang Skor, Kategori dan Persentase  

Prokrastinasi Akademik Responden Penelitian 

N= 25 

 

NO Rentang Skor Kategori f % 

1 105 – 125 Sangat Tinggi 4 16 

2 85 – 104 Tinggi 14 56 

3 65 – 84 Sedang 6 24 

4 45 – 64 Rendah 1 4 

5 25 – 44 Sangat Rendah 0 0 

  Total 25 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa prokrastinasi 

akademik mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar paling banyak berada pada 

kategori tinggi (56%) sebanyak 14 orang. Selanjutnya berdasarkan skala 

yang telah disebarkan kepada mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. 

Adapun 4 aspek dalam prokrastinasi akademik, yaitu: 

a. Penundaan untuk Memulai dan Menyelesaikan Tugas 

Data prokrastinasi akademik pada aspek penundaan untuk memulai 

dan menyelesaikan tugas yang diperoleh dari hasil skala prokrastinasi 

akademik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 8 

Rentang Skor, Kategori dan Persentase 

Aspek Penundaan untuk Memulai dan Menyelesaikan Tugas 

N= 25 

NO Rentang Skor Kategori F % 

1 29,4 – 35 Sangat Tinggi 9 36 

2 23,8 - 28,4 Tinggi 13 52 

3 18,2 - 22,8 Sedang 2 8 

4 12,6 - 17,2 Rendah 1 4 

5 7 - 11,6 Sangat Rendah 0 0 

  Total 25 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa prokrastinasi 

akademik pada aspek penundaan dalam memulai dan menyelesaikan tugas 

paling banyak berada pada kategori tinggi (52%) sebanyak 13 orang, 
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kategori tinggi (36%) sebanyak 9 orang, kategori sedang (8%) 2 orang, 

kategori rendah (4%) sebanyak 1 orang dan kategori sangat rendah (0%) 

sebanyak 0 orang.  

b. Keterlambatan dalam Menyelesaikan Tugas 

Data prokrastinasi akademik pada aspek keterlambatan dalam 

menyelesaikan tugas mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 

jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Rentang Skor, Kategori dan Persentase  

Aspek Keterlambatan dalam Menyelesaikan Tugas 

N=25 

 

NO Rentang Skor Kategori  f % 

1 12,6 – 15 Sangat Tinggi 6 24 

2 10,2 - 11,6 Tinggi 11 44 

3 7,8 - 9,2 Sedang 8 32 

4 5,4 - 6,8 Rendah 0 0 

5 3 - 4,4 Sangat Rendah 0 0 

  Total 25 100 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa prokrastinasi 

akademik pada aspek keterlambatan dalam menyelesaikan tugas 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar paling banyak berada pada kategori 

tinggi (44%) sebanyak 11 orang, kategori sedang (32%) sebanyak 8 

orang, kategori sangat tinggi (24%) sebanyak 6 orang dan kategori 

rendah dan sangat rendah masing masing 0 orang (0%). 

c. Kesenjangan Waktu antara Rencana yang Ditetapkan dengan 

Kinerja Aktual dalam Menyelesaikan Tugas 

Data prokrastinasi akademik pada aspek kesenjangan waktu 

antara rencana yang ditetapkan dengan kinerja aktual dalam 

menyelesaikan tugas mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 
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jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Rentang Skor, Kategori dan Persentase Aspek Kesenjangan  

Waktu antara Rencana yang Ditetapkan dengan Kinerja Aktual 

N=25 

NO Rentang Skor Kategori f % 

1 16,8 - 20 Sangat Tinggi 8 32 

2 13,6 - 15,8 Tinggi 12 48 

3 10,4 - 12,6 Sedang 5 20 

4 7,2 - 9,4 Rendah 0 0 

5 4 - 6,2 Sangat Rendah 0 0 

  Total 25 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa prokrastinasi 

akademik pada aspek kesenjangan waktu antara rencana yang 

ditetapkan dengan kinerja aktual dalam menyelesaikan tugas 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar paling banyak berada pada kategori 

tinggi (48%) sebanyak 12 orang, kategori sedang (20%) sebanyak 5 

orang dan kategori rendah dan sangat rendah masing masing 0 orang 

(0%).  

d. Sengaja Menghabiskan Waktu dengan Aktivitas Lain yang Lebih 

Menarik 

Data prokrastinasi akademik pada aspek sengaja menghabiskan 

waktu dengan aktivitas lain yang lebih menarik pada mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling 

IAIN Batusangkar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.11 

Rentang Skor, Kategori dan Persentase Aspek Sengaja  

Menghabiskan Waktu dengan Aktivitas Lain yang Lebih Menarik 

N=25 

 

NO Rentang Skor Kategori f % 

1 46,2 – 55 Sangat Tinggi 1 4 

2 37,4 - 45,2 Tinggi 13 52 

3 28,6 - 36,4 Sedang 9 36 

4 19,8 - 27,6 Rendah 2 8 

5 11 - 18,8 Sangat Rendah 0 0 

  Total 25 100 

 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 

prokrastinasi akademik pada aspek sengaja menghabiskan waktu dengan 

aktivitas lain yang lebih menarik pada mahasiswa penyelesaian skripsi 

angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar yang 

paling banyak berada pada kategori tinggi (52%) sebanyak 13 orang, 

kategori sedang (36%) sebanyak 9 orang, kategori rendah (8%) sebanyak 2 

orang, kategori sangat tinggi (4%) sebanyak 1 orang dan kategori sangat 

rendah (0%) sebanyak 0 orang. 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Peneliti menggunakan analisis statistik dengan rumus korelasional 

Product Moment dari Karl Pearson dikarenakan data yang peneliti 

dapatkan merupakan data dalam bentuk interval. Penggunaan rumus- 

rumus korelasi ini juga ditentukan oleh jenis data seperti apa yang 

dihubungkan, misalnya dalam penelitian ini yang menggunakan jenis data 

interval atau rasio, sehingga dapat menggunakan rumus  Product Moment.  

Secara umum persyaratan yang ada dalam rumus-rumus korelasi product 

moment tersebut adalah 1) variabel yang dikorelasikan berbentuk gejala 

atau data yang bersifat kontinu, 2) regresinya merupakan regresi linear 

(Sudijono, 2005:191). Selain itu Hanafi (2011:78) juga menambahkan 

persyaratan rumus korelasi yaitu data yang akan diuji harus berdistribusi 
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normal serta mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang 

sama. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa syarat untuk 

menggunakan rumus Product Moment adalah 1) data tersebut harus 

berdistribusi normal 2) data harus linear, 3) data harus menggunakan 

interval atau rasio. 

Penelitian yang peneliti lakukan telah sesuai dengan syarat-syarat 

yang dipaparkan di atas, yaitu: 

1. Data Berdistribusi Normal (Uji Normalitas) 

Berbagai rumus dalam statistik inferensial yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian yang didasari pada asumsi bahwa data 

tersebut harus memenuhi ciri sebaran normal (dalam Burhan dkk, 

2002: 110). Maka keadaan data berdistribusi normal merupakan 

sebuah persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut uji 

normalitas perlu dilakukan pada data sebelum dipakaikan rumus 

statistik tertentu. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk 

melakukan uji normalitas. Adapun dalam penelitian ini uji normalitas 

menggunakan model Shapiro-Wilk yang dibantu dengan program 

SPSS 22 for windows untuk menguji apakah data berdistribusi normal. 

Kriteria normalitas dapat dilihat melalui nilai signifikansi (P). Jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka Hipotesis kerja (Ha) diterima, dan jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka Hipotesis kerja (Ha) ditolak atau dengan 

kata lain Hipotes nol (Ho) diterima. 

Hasil uji normalitas untuk variabel self regulated learning dan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 

2015 jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar 

berdasarkan perhitungan dengan Program SPSS 22 for windows dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas Variabel  

Self Regulated Learning dan Prokrastinasi Akademik 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

PA ,091 25 ,200* ,960 25 ,407 

SRL ,096 25 ,200* ,952 25 ,281 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Interpretasi : 

1) Jika responden > 50, maka membacanya menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. 

2) Jika responden ≤ 50, maka membacanya menggunakan Shapiro-Wilk. 

Penelitian ini melibatkan 25 orang responden mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling 

IAIN Batusangkar, jadi untuk melihat hasil uji normalitas data variabel 

self regulated learning dan prokrastinasi akademik  maka digunakan 

tabel Shapiro-Wilk.  

Berdasarkan hasil Output SPSS pada tabel 5.1 di atas maka dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi (P) variabel self regulated learning 

yaitu 0,407 dan variabel prokrastinasi akademik bernilai 0,281. Pada 

tabel Shapiro-Wilk kedua variabel memiliki nilai signifikan > 0,05 

(lebih dari 0,05) maka dapat disimpulkan dari hasil uji normalitas data 

kedua variabel berdistribusi normal.  

2. Uji Linearitas 

 Uji linearitas digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi 

Pearson atau regresi linear. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan yang linear antara dua variabel yang diteliti. 

uji linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS Test for Linearity. Data dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05 
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atau dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear jika 

signifikansi (Deviation for Linearity) lebih dari 0,05 (Priyatno, 2014: 

79). Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS 

versi 22 for windows dengan menggunakan Test for Linearity pada 

taraf signifikansi 0,05. Hasil uji linearitas variabel self regulated 

learning dan prokrastinasi akademik dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini:  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Linearitas Variabel  

Self Regulated Learning dan Prokrastinasi Akademik 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

SRL * PA Between Groups (Combined) 3803,440 18 211,302 3,019 ,088 

Linearity 736,440 1 736,440 10,521 ,018 

Deviation from Linearity 3067,000 17 180,412 2,577 ,123 

Within Groups 420,000 6 70,000   

Total 4223,440 24    

 

Berdasarkan data output SPSS pada tabel 5.2 di atas, hasil uji 

linearitas dapat dilihat melalui 2 cara, pertama dari nilai signifikansi 

pada Linearity (lihat tabel 5.2 berwarna kuning) dan kedua pada nilai 

signifikansi pada Deviation for Linearity (lihat tabel 5.2 berwarna 

hijau).  

Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada Linearity sebesar 

0,18 yang berarti nilai signifikan <0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel self regulated learning dan prokrastinasi 

akademik terdapat hubungan yang linear.  

Jika dilihat dari nilai signifikansi pada Deviation for Linearity, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear antara 

variabel self regulated learning dan prokrastinasi akademik karena 

nilai signifikansi pada Deviation for Linearity sebesar 0,123 > 0,05 

(lebih besar dari 0,05).   
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C. Pengujian Hipotesis  

Hipotesis penelitian merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian yang berbentuk pertanyan. Hipotesis penelitian juga 

dikatakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena 

memang belum merupakan jawaban yang empirik (sesuai yang terjadi 

sebenarnya dilapangan). Pada penelitian ini, hipotesis yang akan diuji 

dinamakan hipotesis kerja, dimana hipotesis disusun berdasarkan teori 

yang dipandang handal. Pada penelitian ini bentuk hipetosis adalah 

hipotesis asosiatif, dimana rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji hipotesis kerja (Ha). Ha 

dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang negatif antara self 

regulated learning dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling 

IAIN Batusangkar.  

Kriteria pengujian hipotesis penelitian : 

H0: tidak terdapat hubungan yang negatif antara self regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbinga dan 

Konseling IAIN Batusangkar (r hitung <  r tabel ). 

Ha : terdapat hubungan yang negatif antara self regulated learning 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa penyelesaian 

skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN 

Batusangkar (r hitung ≥ r tabel ) 

Pengujian hipotesisi asosiatif yang dilakukan dalam penelitian 

menggunakan teknik korelasi yaitu korelasi Pearson Product Moment (r) 

yang dibantu dengan program SPSS 22 for windows.  
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1) Analisis Data  

Berdasarkan teknik analisis data yang ditelah dikemukakan pada Bab 

sebelumnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah rumus 

korelasi Pearson Product Moment untuk melihat adakah terdapat 

hubungan self regulated learning dan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar. 

Tabel 4. 14 

Tabel Perhitungan Indeks Hubungan Variabel X dan Variabel Y 

N= 25 

  

Responden X Y x Y xy x² y² 

GG 60 91 0,32 -0,24 -0,08 0,1024 0,0576 

BES 56 95 -3,68 3,76 -13,84 13,5424 14,1376 

DKN 69 85 9,32 -6,24 -58,16 86,8624 38,9376 

ENY 41 100 -18,68 8,76 -163,64 348,9424 76,7376 

HU 41 105 -18,68 13,76 -257,04 348,9424 189,3376 

YUR 40 89 -19,68 -2,24 44,08 387,3024 5,0176 

LOA 54 80 -5,68 -11,24 63,84 32,2624 126,3376 

ALA 40 94 -19,68 2,76 -54,32 387,3024 7,6176 

NAE 57 97 -2,68 5,76 -15,44 7,1824 33,1776 

IMR 70 103 10,32 11,76 121,36 106,5024 138,2976 

SIR 43 107 -16,68 15,76 -262,88 278,2224 248,3776 

VA 55 92 -4,68 0,76 -3,56 21,9024 0,5776 

RK 76 87 16,32 -4,24 -69,20 266,3424 17,9776 

SAA 92 64 32,32 -27,24 -880,40 1044,582 742,0176 

SYU 72 79 12,32 -12,24 -150,80 151,7824 149,8176 

CAM 56 77 -3,68 -14,24 52,40 13,5424 202,7776 

ILR 58 84 -1,68 -7,24 12,16 2,8224 52,4176 

LAZ 65 97 5,32 5,76 30,64 28,3024 33,1776 

YAK 51 99 -8,68 7,76 -67,36 75,3424 60,2176 

RY 72 95 12,32 3,76 46,32 151,7824 14,1376 

FYS 52 80 -7,68 -11,24 86,32 58,9824 126,3376 

MF 75 106 15,32 14,76 226,12 234,7024 217,8576 

DIA 70 77 10,32 -14,24 -146,96 106,5024 202,7776 

WAI 59 107 -0,68 15,76 -10,72 0,4624 248,3776 

UMF 68 91 8,32 -0,24 -1,9968 69,2224 0,0576 

∑ 1492 2281 
  

-1473 4223,44 2946,56 
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Berdasarkan tabel di atas, maka perhitungan untuk mendapatkan 

angka indeks korelasi hubungan self regulated learning (X) dengan 

prokrastinasi akademik (Y) diperoleh sebagai berikut: 

N   =  25 

∑ xy  =  -1473 

∑ x
2   =  4223,44 

∑ y 
2  =   2964, 56 

  rxy = 
∑𝑥𝑦

√(𝑥²)(𝑦²)
 

      = 
−1473

√(4223,44)(2946,56)
 

       = 
−1473

√12.444.619,3664
 

       = 
−1473

3.527,6932075224
 

           =  - 0,417553317   

        =  - 0,418 (dibulatkan ) 

Berdasarkan perhitungan angka indeks korelasi product moment di 

atas, maka dapat diketahui bahwa hubungan self regulated learning dan 

prokrastinasi akademik bersifat negatif. Adapaun hasil korelasi antara 

dukungan self regulated learning dan prokrastinasi akademik mahasiswa 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 22 for windows sebagai 

berikut: 

  



85 
 

 
 

Tabel 4.15 

Correlation Variabel X dan Y 

 

Correlations 

 SRL PA 

SRL Pearson Correlation 1 -,418* 

Sig. (2-tailed)  ,038 

N 25 25 

PA Pearson Correlation -,418* 1 

Sig. (2-tailed) ,038  

N 25 25 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dan 4.15 di atas, maka sebelum kita 

melakukan r hitung dengan rtabel maka terlebih dahulu dicari derajat bebasnya 

(db) atau degree of freedom-nya (df). Derajat bebas dapat dicari 

menggunakan rumus: 

df = N – nr 

keterangan: 

df = degree of freedom (derajat bebas) 

N = Number of cases (banyak sampel penelitian) 

nr= Banyaknya variabel yang dikorelasi 

dengan demikian, maka : 

df = N – nr 

df = 25 – 2 

df = 23 

Hasil perolehan derajat bebas (db) atau degreeof freedom (df) 

dapat digunakan untuk mencari besarnya ‘r’ yang tercantum dalam tabel 

nilai ‘r’ Korelasi Pearson Product Moment, baik pada taraf signifikan 5% 

ataupun 1%. Pada penelitian ini peneliti menggunakan taraf signifikansi 5 

%. Berikut tabel taraf signifikansi hasil perolehan derajat bebas (db): 
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Tabel 4.16 

Taraf Signifikansi 

 

df  

(degree of 

freedom) 

db 

(derajat bebas) 

Banyak Variabel yang dikorelasikan: 

2 

Harga ‘r’ pada taraf signifikansi: 

5% 

23 0,396 

  Sumber: Sudijono, A. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan. Hal. 402 

Berdasarkan hasil rxy dengan rtabel di atas yaitu rxy  - 0,418 

sedangkan rtabel pada taraf signifikansi 5 % sebesar 0,396. Ketentuan 

pengujian korelasi Product Moment dengan mengkonsultasikan nilai rtabel  

dengan rhitung yaitu; apabila rxy ≥  rtabel maka Ha diterima, jika rxy < rtabel  

maka Ha ditolak. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa rxy > rtabel 

(-0,418 lebih besar dari 0,396), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kerja (Ha) diterima yang menandakan bahwa dalam penelitian ini terdapat 

hubungan negatif antara self regulated learning dan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar.  

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,418 pada taraf 

signifikansi 5%. Adapun karena nilai rxy (-0,418) > rtabel (0,396) maka 

terdapat korelasi yang negatif antara self regulated learning mahasiswa 

penyelesaian skrisi dengan prokrastinasi akademik mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling 

IAIN Batusangkar. 

Hasil analisis skor data self regulated learning diketahui bahwa 

self regulated learning pada mahasiswa penyelesaian skripsi secara 

keseluruhan termasuk pada kategori rendah (lihat tabel 4.1) sedangkan 

skor data prokrastinasi akademik pada mahasiswa penyelesaian skrispi 

secara keseluruhan termasuk pada kategori tinggi (lihat tabel 4.6). Hasil 
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pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan negatif antara self regulated learning (X) dan prokrastinasi 

akademik (Y) pada mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan 

Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar. Hal ini berarti semakin 

rendah self regulated learning pada mahasiswa penyelesaian skripsi 

angkatan 2015 maka akan semakin tinggi prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa penyelesaian skripsi. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi 

tingkat self regulated learning pada mahasiswa penyelesaian skripsi maka 

akan semakin rendah tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling di 

IAIN Batusangkar.  

Besar sumbangan dari variabel bebas (self regulated learning) 

untuk variabel terikat (prokrastinasi akademik) bisa diketahui dari hasil 

koefisien determinasi. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase, 

rumus koefisien determinasi adalah (r hitung)
2 x 100%. Maka dapat 

diketahui koefisien determinasi dari variabel self regulated learning (X) 

terhadap variabel prokrastinasi akademik (Y) adalah (0,418)2 x 100% = 

17,47%. Hal ini berarti bahwa sumbangan self regulated learning untuk 

prokrastinasi akademik mahasiswa penyelesaian skripsi sebesar 17,47%, 

sisanya berasal dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penemuan hasil penelitian lain 

yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara self 

regulated learning dengan prokrastinasi akademik, salah satunya adalah 

hasil penelitian dari Mursalim, M.H., dkk (2020:15) yang menyatakan: 

Hasil uji korelasi Pearson Product moment self regulated learning 

dengan prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi 

mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UHO yaitu hasil data 

menunjukkan nilai signifikansi 0,000 sebesar -0,617 dengan arah 

korelasi negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara self regulated learning 



88 
 

 
 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa pendidikan 

ekonomi FKIP UHO.  

Berdasarkan paparan hasil analisis penelitian lain di atas 

menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

dalam penyelesaian skripsi melakukan prokrastinasi akademik adalah 

rendahnya self regulated learning pada diri mahasiswa tersebut. Setiani, 

Santoso dan Kurjono (dalam Mursalim, 2020:12) menyebutkan bahwa 

prokrastinasi akademik yang dilakukan seorang pembelajar salah satunya 

disebabkan oleh kurangnya pengaturan diri dalam belajar atau self 

regulated learning.  

Prokrastinasi akademik dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang 

merangsang seseorang untuk melakukannya. Salah satunya adalah 

semakin lamanya seseorang menempuh studi pendidikan maka akan 

semakin meningkat perilaku prokrastinasi akademik seseorang tersebut. 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa sebanyak 25 

orang mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2015 IAIN 

Batusangkar telah melakukan prokrastinasi akademik yang tergolong 

dalam kategori tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab keterlambatan 

dalam mendapatkan gelar sarjana, karena jika dikalkulasikan maka 

diketahui bahwa 25 mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling ini 

sudah memasuki masa studi enam tahun. Hal ini sejalan dengan pendapat 

yang dikemukakan Padmini, Suciptawati, dan Susilawati (dalam 

Mursalim, 2020:12) menyatakan bahwa pencapaian gelar sarjana 

umumnya membutuhkan waktu selama 4 tahun, namun hal tersebut tidak 

sesuai dengan kenyataan karena sebagian mahasiswa masih banyak yang 

melakukan prokrastinasi akademik sehingga membuat masa studi 

mahasiswa lebih lama dari yang seharusnya (lebih dari 4 tahun). 

Pentingnya self regulated learning dalam diri mahasiswa 

penyelesaian skripsi terlihat dari tingginya tingkat prokrastinasi akademik 

yang tampak dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hal yang dilakukan 

oleh mahasiswa penyelesaian skripsi yang terindikasi prokrastinasi 
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akademik adalah dengan menunda secara berulang- ulang untuk memulai 

dan menyelesaikan skripsi, terlambat dalam mengumpulkan skripsi, serta 

lebih memilih melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada 

mengerjakan skripsi. Dalam penelitiannya Mursalim, dkk (2020, 12) 

menemukan beberapa alasan-alasan prokrastinasi akademik yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi, diantaranya 

yaitu sulit menjalani tahapan pengerjaan skripsi, adanya rasa tertekan dan 

kekhawatiran jika tidak selesai tepat pada waktunya, kurang mampu 

melakukan pengaturan diri dalam belajar, belum memiliki strategi belajar 

dalam menyusun skripsi, mudah terdistraksi dengan hal lain sehingga tidak 

fokus, serta kurangnya motivasi saat proses penyelesaian skripsi. 

Paparan alasan diatas memperlihatkan bahwa prokrastinasi 

akademik yang dilakukan mahasiswa didasari atas ketidakmampuan dalam 

mengatur waktu, mengatur diri dalam belajar, menjaga motivasi dan 

kurang memiliki startegi belajar yang baik, yang mana hal ini mencakup 

dalam kemampuan self regulated learning. Artinya bahwa alasan diatas 

didasari atas lemahnya self regulated learning yang dimiliki sehingga 

memunculkan perilaku prorkastinasi akademik serta menyebabkan hasil 

studi atau belajar yang kurang memuaskan.  

Maka berdasarkan bahasan di atas, telah jelaslah bahwa 

kemampuan self regulated learning dalam diri mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi menjadi sangat penting, karena menjadi penunjang 

besar dalam terselesaikannnya pelaksanaan skripsi dan juga menurunkan 

resiko munculnya perilaku prokrastinasi akademik. Namun dalam 

penelitian ini 25 orang mahasiswa angkatan 2015 jurusan BK di IAIN 

Batusangkar terbukti memiliki kemampuan self regulated learning yang 

rendah sehingga menjadi penyebab tingginya tingkat perilaku 

prokrastinasi akademik yang dilakukan. 

 Adapun berbagai aspek dalam prokrastinasi akademik menurut 

teori Ferrari dan Mc Gown yang dilakukan mahasiswa penyelesaian 

skripsi dalam penelitian ini yaitu, a) penundaan dalam memulai dan 
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menyelesaikan tugas, b) keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, c) 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual serta, d) melakukan 

aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang 

harus dikerjakan, terlihat dengan banyaknya mahasiswa dalam penelitian 

yang melakukan prokrastinasi akademik. Untuk aspek penundaan dalam 

memulai dan menyelesaikan tugas, dilakukan oleh 22 orang. sedangkan 

untuk aspek keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, dilakukan oleh 17 

orang, selanjutnya aspek kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja, 

dilakukan oleh 20 orang, serta aspek melakukan kegiatan yang lebih 

menarik dibanding menyelesaikan skripsi, dilakukan oleh 14 orang 

mahasiswa. 

Hal diatas membuktikan bahwa sebagian besar dari mahasiswa BK 

angkatan 2015 yang melakukan prokrastinasi akademik belum mengatur 

perilaku selama proses pembelajaran. Kristian (2017:14) mengungkapkan 

bahwa regulasi asperk perilaku pembelajar mencakup usaha mengatur 

waktu dan menghadapai gangguan dalam melakukan tugas serta memiliki 

keputusan untuk meminta bantuan yang diperlukan kepada orang lain. 

Berdasarkan aspek-aspek prorkrastinasi akademik yang telah dilakukan 

mahasiswa BK angkatan 2015, nampak bahwa salah satu penyebabnya 

adalah belum maksimalnya usaha atau upaya dan stretegi yang dilakukan 

mahasiswa selama penyelesaian skripsi yang termasuk dalam aspek 

perilaku pembelajar aktif dalam Self regulated 

learning.                                                          
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai 

hubungan self regulated learning dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa penyelesaian skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan 

Konseling IAIN Batusangkar. Berdasarkan hasil analisis data  dalam 

penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpuan: 

1. Ada hubungan atau korelasi bersifat negatif antara self regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa penyelesaian 

skripsi angkatan 2015 jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN 

Batusangkar. Koefisien korelasi diketahui sebesar -0,418 dengan taraf 

signifikansi 5%, artinya semakin rendah tingkat self regulated 

learning, maka semakin tinggi tingkat prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa penyelesaian skripsi. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi 

tingkat self regulated learning mahasiswa, maka semakin rendah 

prokrastinasi akademik mahasiswa penyelesaian skripsi. 

2. Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2015 yang 

sedang dalam penyelesaian skripsi memliki self regulated learning 

dengan kategori sangat rendah  sebanyak 20%, kategori rendah 40%, 

kategori sedang 36%, dan kategori tinggi 4%, kategori sangat tinggi 

tidak dijumpai. Jadi objek dalam penelitian ini sebagian besar memiliki 

self regulated learning rendah sebanyak 40%. 

3. Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2015 yang 

sedang dalam penyelesaian skripsi memiliki prokrastinasi akademik 

dengan kategori sangat tinggi 16%, kategori tinggi 56%, kategori 

sedang 24 %, kategori rendah 4%, dan kategori sangat rendah tidak 

dijumpai. Jadi objek dalam penelitian ini sebagian besar memiliki 

prokrastinasi akademik tinggi sebanyak 56%. 



92 
 

 

4. Besarnya sumbangan self regulated learning bagi prokrastinasi 

akademik dalam penelitian ini sebesar 17,47%, dan sisanya berasal 

dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan tentu 

akan mengarah kepada bagaimana tindak lanjutnya. Hasil penelitian ini 

dapat menjadi salah satu bahan bagi pihak jurusan sebagai lembaga yang 

menghimpun mahasiswa juga dapat melakukan tindakan preventif atau 

pencegahan. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pihak jurusan yaitu 

mengadakan training atau pelatihan self regulated learning yang berisi 

tips- tips praktis dan jitu bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

sebagai tindakan kuratif untuk mengatasi peilaku prokrastinasi yang 

sedang terjadi.  

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tindak lanjut bagi 

para dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing juga dapat melakukan 

bimbingan klasikal (kelas) mengenai tips-tips dalam membangun self 

regulated learning selama masa penyelesaian skripsi untuk menghindari 

terjadinya prokrastinasi dalam pengerjaan skripsi, juga memberikan 

pemahaman serta cara cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi 

hambatan selama pengerjaan skripsi.  

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dalam 

meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa mengenai pentingnya self 

regulated learning bagi seorang pembelajar karena dapat menjadi salah 

satu faktor penghambat timbulnya prokrastinasi akademik yang berujung 

pada keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dan mencapai cita-cita 

yang diinginkan. Guru BK dapat memberikan layanan informasi baik 

secara klasikal maupun kelompok dengan mengangkat topik self regulated 

learning. Guru BK juga dapat membuat pamflet mengenai ciri- ciri 

prokrastinator akademik dan dampak perilaku prokrastinasi akademik di 

lingkungan sekolah agar peserta didik mengetahui dan secara tidak 
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langsung diingatkan mengenai pentingnya menjauhi perilaku prokrastinasi 

akademik. 

Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya konsep serta teori 

mengenai self regulated learning dan prokrastinasi akademik, sehingga 

dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi para calon konselor dan 

pembaca lainnya. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan maka ada 

beberapan pandangan yang dapat dijadikan saran dan bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang terkait. 

1. Bagi Subjek Penelitian (Mahasiswa Penyelesaian Skripsi) 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi diri 

pada mahasiswa penyelesian skripsi. Mahasiswa bisa memulai dengan 

membuat jadwal kerja sehingga tidak melakukan penundaan serta 

pengabaian dalam mengerjakan skripsi. Selain itu mahasiswa juga 

diharapkan mampu dalam memotivasi diri sendiri dengan membuat 

goal orientation ataupun mencari hal apa saja yang dapat menjadi 

bahan motivasi internal maupun eksternal, karena faktor motivasi juga 

penting dalam mengarahkan diri individu dalam kehidupan. 

Mahasiswa juga diharapkan mempunyai cara tersendiri untuk 

menghindari gangguan selama dalam pengerjaan skripsi dengan 

menyediakan ruang yang nyaman dan tepat selama mengerjakan 

skripsi. 

2. Bagi Dosen Pembimbing Skripsi  

Setelah mengetahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan 

tingginya prokrastinasi pada mahasiswa penyelesaian skripsi adalah 

self regulated learning yang rendah, maka para dosen pembimbing 

skripsi dapat melakukan beberapa hal untuk mencegah hal ini terjadi, 

salah satunya dengan melakukan proses bimbingan dan konseling 

bersama mahasiswa penyelesaian skripsi ataupun melakukan 

perbincangan yang hangat  bersama mahasiswa penyelesaian skripsi 
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untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang sedang dihadapi 

oleh mahasiswa selama penyelesaian skripsi. Bahkan dosen 

pembimbing juga bisa melakukan bimbingan klasikal (kelas) mengenai 

tips- tips jitu dalam membangun self regulated learning selama masa 

penyelesaian skripsi untuk menghindari terjadinya prokrastinasi dalam 

pengerjaan skripsi, juga memberikan pemahaman dan cara dalam 

mengatasi hambatan selama mengerjakan skripsi. 

3. Bagi Pihak Jurusan  

Pihak jurusan sebagai lembaga yang menghimpun mahasiswa juga 

dapat melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan membuat 

regulasi penyerahan tugas yang baik agar dapat melatih mahasiswa 

untuk setidaknya mampu memanajemen waktu pengumpulan tugas, 

namun tetap dalam batas yang masih wajar. Hal di atas diharapkan 

dapat memperkecil kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang belum 

memasuki tahap penyusunan skripsi melakukan prokrastinasi 

akademik. Tujuan pembiasaan sedari awal ini diharapkan dapat juga 

meperkecil jumlah mahasiswa yang selesai studi melebihi batas umum 

penyelesaian studi. 

Salah satu hal yag dapat dilakukan oleh pihak jurusan yaitu 

mengadakan training atau pelatihan self regulated learning yang berisi 

tips-tips praktis dan jitu bagi mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi sebagai tindakan kuratif untuk mengatasi perilaku prokrastinasi 

yang sedang terjadi.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan penelitian 

mengenai self regulated learning dan prokrastinasi akademik, 

misalnya dengan menggunakan pendekatan mixed method (kuantitatif 

kualitatif), misalnya dengan dilakukannya wawancara bersama 

prokrastinator agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan 

maksimal, lalu juga dapat meneliti variabel lain yang terkait (2 atau 3 
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variabel) dan melihat seberapa besar pengaruh dengan menggunakan 

variabel lainnya.  
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