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ABSTRACT
The role of this study examined the role self regulated learning,
social family support and self efficacy to academic procrastination.
The sampel consisted of 118 students of senior vocational school
Muhammadiyah 1 Sleman Yogyakarta. Method of sampling in this study
was cluster random sampling.
Instrument used in this study were scale. The scale used to
measure academic procrastination, self regulated learninng, social family
support and self efficacy were academic procrastination scale, self
regulated learninng scale, social family support scale and self efficacy
scale. In this study, the data were analyzed using structural equation
model (SEM).
Based on the analysis of data, showed that: (1) There was
significant role between self regulated learning to self efficacy of β=0.389,
(p ≤ 0,05) ; (2) There was significant role between social family support to
self efficacy of β=0,383 (p ≤ 0,05); (3) There was significant role between
self regulated learning to academic procrastination of β=0,349 (p ≤ 0,05);
(4) There was significant role between social family support to academic
procrastination of β=0,351 (p ≤ 0,05) ; (5) There was significant role
between self efficacy to academic procrastination of β=0,124(p ≤ 0,05) ;
(6) There was no significant role between self regulated learning to
academic procrastination mediated by self efficacy; (7) There was no
significant role between social family support to academic procrastination
mediated by self efficacy.

Keywords: self regulated learning, social family support, self efficacy,
academic procrastination
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PERAN BELAJAR BERDASAR REGULASI DIRI, DUKUNGAN SOSIAL
KELUARGA DAN EFIKASI DIRI TERHADAP
PROKRASTINASI AKADEMIK

INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran belajar berdasar
regulasi diri, dukungan sosial keluarga dan efikasi diri terhadap
prokrastinasi akademik.
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 118 siswa kelas X SMK
Muhammadiyah 1 Sleman. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
melalui teknik cluster random sampling.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur jenis skala.
Skala yang digunakan untuk mengukur prokrastinasi akademik, belajar
berdasar regulasi diri, dukungan sosial keluarga dan efikasi diri adalah
skala prokrastinasi akademik, skala belajar berdasar regulasi diri, skala
dukungan sosial keluarga dan skala efikasi diri. Adapun teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan
struktural (SEM).
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan: (1) ada
peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri terhadap efikasi
diri sebesar β=0.389,(p ≤ 0,05);(2) ada peran yang signifikan antara
dukungan sosial keluarga terhadap efikasi diri sebesar β=0,383(p ≤ 0,05);
(3)ada peran yang signifikan belajar berdasar regulasi diri terhadap
prokrastinasi akademik sebesar β=0,349(p ≤ 0,05);(4) ada peran yang
signifikan dukungan sosial keluarga terhadap prokrastinasi akademik
sebesar β=0,351(p ≤ 0,05); (5) ada peran yang signifikan antara efikasi diri
terhadap prokrastinasi akademik sebesar β=0,124(p ≤ 0,05);(6) tidak ada
peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri terhadap
prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri; (7) tidak ada peran
yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap prokrastinasi
akademik yang dimediasi oleh efikasi diri.

Kata Kunci: belajar berdasar regulasi diri, dukungan sosial keluarga,
efikasi diri, prokrastinasi akademik
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PERAN BELAJAR BERDASAR REGULASI DIRI, DUKUNGAN SOSIAL
KELUARGA DAN EFIKASI DIRI TERHADAP
PROKRASTINASI AKADEMIK

A. Pendahuluan
Solomon dan Rothblum (Ferrari, dkk., 1995) menyatakan bahwa
sekitar 25% sampai dengan 75% pelajar melaporkan bahwa prokrastinasi
merupakan salah satu masalah dalam lingkup akademisnya. Selain itu,
50% siswa sering melakukan prokrastinasi pada tugas-tugas akademik.
Burka dan Yuen (Senecal, dkk., 1995) mencatat bahwa pada umumnya
individu yang memiliki masalah serius dengan prokrastinasi cenderung
menjadi malas, tidak disiplin atau tidak dapat mengatur waktu mereka.
Solomon dan Rothblum (1984) berpendapat bahwa sebagian besar
alasan siswa melakukan prokratinasi adalah karena takut gagal, cemas,
perfeksionis dan kurang percaya diri. Siswa juga melaporkan bahwa lebih
dari sepertiga dari kegiatan sehari-hari mereka melakukan penundaan dan
dilakukan melalui tidur, membaca, atau menonton TV (Pychyl, dkk., 2000).
Beberapa faktor yang mempengaruhi prokrastinasi di antaranya
adalah fatigue (kelelahan), kekurangan motivasi, takut gagal, self
regulation, self efficacy, kontrol diri, tingkat kecemasan dalam disiplin dan
pusat kendali, berhubungan social, gaya pengasuhan, dukungan dari
keluarga, kondisi lingkungan yang tingkat pengawasannya rendah serta
dan tugas yang menumpuk (Ferrari, dkk., 1995; Rumiani, 2006; Eggens,
dkk., dalam Fibrianti, 2009; Milligram, dkk., dalam Ferrari, dkk., 1995).
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La Forge (2005) menyatakan bahwasanya prokrastinasi dapat
terjadi apabila kurangnya kemampuan atau ketidakmampuan individu
dalam belajar berdasar regulasi diri. Hal tersebut juga didukung oleh
Howell dan Watson (2007) dan Wolters (2003) yang menemukan bahwa
prokratinasi itu terjadi dikarenakan rendah atau kurangnya kemampuan
dalam belajar berdasar regulasi diri dan tidak memiliki waktu yang cukup
untuk belajar.
Menurut Ferrari dan Olivetti (1993) kurangnya dukungan dari
keluarga secara tidak langsung dapat menimbulkan perilaku prokrastinasi.
Menurut Burka dan Yuen (1983) prokrastinasi dapat terjadi dikarenakan
keluarga yang terlalu menuntut dan meragukan kemampuan anak untuk
menjadi sukses. Dilain sisi, Rosario, dkk. (2009) menyatakan bahwa
prokrastinasi dapat dicegah dengan adanya dukungan dari keluarga yang
membantu anak-anak mereka menghindari gangguan-gangguan yang ada
misalnya dengan belajar di tempat yang nyaman, tenang, memenuhi
rencana belajar yang telah ditetapkan, mematikan television, handphone
dan lain-lain.
Haycock, dkk., (1998) menyatakan bahwa ada korelasi negatif yang
signifikan antara efikasi diri dan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi
yang rendah disebabkan karena tingkat efikasi diri yang tinggi, dimana
keyakinan individu sangat besar akan potensi yang dimilikinya sehingga
dapat membantu menentukan seberapa seseorang akan bertahan dalam
mengerjakan

suatu

tugas.

Tuckman

dan

Sexton

(1992)

dalam
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penelitiannya menyimpulkan bahwa efikasi diri dapat menjadi penengah
dalam kurangnya perilaku prokrastinasi akademik, dan prokrastinasi
terjadi karena adanya interaksi faktor intrapersonal yang kompleks.

B. Pokok-pokok Pikiran
Prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada
jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas-tugas akademik yang
dilakukan dalam taraf selalu atau hampir selalu menunda pengerjaan
tugas-tugas akademik dan hampir selalu mengalami kecemasan yang
mengganggu terkait dengan prokrastinasi (Ferrari, dkk., 1995). Ferrari,
dkk. (1995) mengemukakan aspek-aspek prokrastinasi akademik, yaitu:
(1) Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas
yang dihadapi, (2) Keterlambatan dalam mengerjakan tugas, (3)
Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, (4) Melakukan
aktivitas lain yang lebih menyenangkan.
Menurut Zimmerman (1989) belajar berdasar regulasi diri sebagai
tingkat

sejauhmana

siswa

menjadi

partisipan

yang

aktif

secara

metakognitif, motivasional dan behavioral dalam proses belajarnya.
Schunk (1989) menyatakan bahwa belajar berdasar regulasi diri terjadi
ketika siswa secara sistematik mengarahkan perilaku dan kognisinya
dalam

mengikuti

dan

memperhatikan

pelajaran,

memproses

dan

mengintegrasikan pengetahuan, mengulang-ulang informasi untuk diingat,
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dan mengembangkan serta mempertahankan keyakinan positif akan
kemampuan belajarnya dan mengantisipasi hasil dari aktivitas belajarnya.
Schunk dan Zimmerman (Ropp, 1998) mengemukakan bahwa ada
tiga aspek dari belajar berdasar regulasi diri, yaitu: (1) metakognisi adalah
kemampuan individu dalam merencanakan, mengorganisi atau mengatur,
menginstruksikan diri, memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas
belajar. (2) motivasi dalam belajar berdasarkan regulasi diri ini merupakan
pendorong (drive) yang ada pada diri individu yang mencakup persepsi
terhadap efikasi diri, kompetensi dan otonomi yang dimiliki dalam aktivitas
belajar. (3) perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri,
menyeleksi

dan

memanfaatkan

lingkungan

maupun

menciptakan

lingkungan yang mendukung aktivitas belajarnya.
Dukungan sosial keluarga berupa kesenangan yang dirasakan,
penghargaan akan kepedulian, membantu orang untuk bisa memahami
orang lain maupun bantuan yang diterima individu dari keluarga, selain itu
individu yang mendapatkan dukungan sosial juga merasakan adanya
bantuan disaat butuh atau bahaya (Sarafino, 2006). Menurut Sarafino
(2006) ada empat aspek dukungan sosial, yaitu: (1) Dukungan Emosional,
yakni dukungan yang dibutuhkan oleh individu yang berupa empati, cinta
dan kepercayaan diri, (2) Dukungan Penilaian/Penghargaan, yakni berupa
penilaian atau penghargaan yang bersifat positif yang dirasakan, (3)
Dukungan Informatif, bentuk dukungan ini dapat berupa nasehat, saran,
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pengarahan dan informasi, (4) Dukungan Instrumental, dapat berupa
bantuan peralatan, uang, transportasi, waktu dan lingkungan.
Menurut Bandura (1997)
sejauhmana

individu

efikasi diri adalah keyakinan tentang

memperkirakan

kemampuan

dirinya

dalam

mengerjakan tugas atau melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk
mencapai hasil tertentu. Carroll (2005) mengemukakan bahwa hal yang
paling penting dalam efikasi diri adalah suatu kemampuan yang dimiliki
seseorang berdasarkan pada gambaran kognitifnya. Hal ini sejalan
dengan pendapat Bandura (1997) yang menyatakan bahwa efikasi diri
merupakan proses kognitif yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk
berperilaku. Motivasi diri yang berifat kognitif tergantung pada proses
perantara dalam penetapan tujuan dan reaksi evaluatif terhadap perilaku
sendiri.
Bandura (1997) mengemukakan dimensi dari efikasi diri, yaitu: (1)
Level, berkaitan dengan tingkat kesulitan suatu tugas yang dibebankan,
(2) Generality, berkaitan dengan bidang tugas, seberapa luas individu
mempunyai keyakinan dalam melaksanakan tugas-tugas, (3) Strenght,
berkaitan dengan kuat lemahnya keyakinan seorang individu terhadap
kemampuan yang dimiliki.
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C. Pembahasan dan Simpulan
Hasil uji multivariate normality menunjukkan bahwa nilai minimum,
maksimum, skewness, kurtosis, critical ratio untuk masing-masing variabel
dan total nilai multivariate, secara univariate nilai critical skewness
(kemencengan) sangat rendah untuk semua variabel yaitu dibawah ±2,58
pada tingkat 0,01 (1%), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
distribusi yang menyimpang dan data pada setiap indikator terbukti normal
secara multivariate. Hasil uji normalitas data memberikan nilai critical ratio
multivariate sebesar 1.670 dan dapat dibandingkan dengan nilai kritis
standar yaitu dibawah ±2,58 pada tingkat 0,01 (1%).
Hasil analisis dengan menggunakan bentuk diagram jalur dengan
model persamaan struktural (Structural Equation Modeling) menunjukkan:

Gambar Model Final Belajar Berdasar Regulasi Diri, Dukungan Sosial
Keluarga dan Efikasi Diri dengan Prokrastinasi Akademik
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Maxsimum Likehood (ML) digunakan untuk menguji hubungan
antar variabel dalam penelitian ini. Untuk menguji model fit secara
keselurahan, digunakan the Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA), Chi-Square/Degree of Freedom (CMIN/DF), Tucker-Lewis
Index (TLI), dan Normed Fit Index (NFI). Model fit yang memuaskan
diindikasikan dengan nilai RMSEA yang kurang dari atau sama dengan
0,08. Nilai TLI dan NFI yang lebih besar atau sama dengan 0,09, dan nilai
CMIN/DF yang kurang dari atau sama dengan 5. Hal tersebut menjadi
pijakan untuk mengasumsikan sebuah model sebuah model dapat
diterima secara baik (reasonable) (Ghozali, 2013).
Berdasarkan model final analisis data tersebut terdapat panah
kovarian antar sesama variabel eksogen. Pada program analisis SEM
dengan AMOS, panah kovarian tersebut merupakan default program.
Jadi jika ada dua variabel eksogen yang bebas (tidak ada panah dari yang
satu ke yang lain), maka keduanya akan secara otomatis diberi panah
kovarian

tersebut.

Dua

variabel

eksogen

besar

kemungkinannya

berkorelasi, namun karena keduanya adalah variabel eksogen yang tidak
ingin

diketahui

keduanya

akan

antesedennya
berkorelasi

(penyebabnya)
tanpa

oleh

penyebab

peneliti,
sehingga

maka
untuk

menggambarkan dalam model program-program analisis SEM akan
menambahkan secara default pada dua variabel tersebut (Safaria dan
Santoso, 2013).
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Nilai GFI= 0,895 menunjukkan tidak fit, AGFI= 0,844 juga
menunjukkan tidak fit, RMSEA= 0,063 menunjukkan fit (cocok), TLI=
0,899 menunjukkan tidak fit, NFI= 0,794 menunjukkan tidak fit, PNFI=
0,619 menunjukkan tidak fit, dan PGFI= 0,605 menunjukkan fit (cocok).
Pada penelitian ini, chisquare (x2/df) menunjukkan tidak fit karena p <
0,05. Nilai chisquare yang tinggi (signifikan) relatif terhadap degree of
freedom

menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang

diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata dan ini
menghasilkan probabilitas (p) lebih kecil dari tingkat signifikansi.
Chisquare termasuk salah satu uji absolute fit yang banyak dkritik karena
sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel dimana SEM mensyaratkan
jumlah sampel yang cukup besar minimal 100-200, sedangkan pada
penelitian ini hanya menggunakan 118. Oleh karena itu, jika nilai
chisquare signifikan, maka dianjurkan untuk mengabaikannya dan melihat
ukuran goodness fit lainnya. Terdapat banyak jurnal-jurnal internasional
yang lebih menekankan pada pada uji absolute lain yaitu RMSEA, yang
lebih stabil dan tidak begitu terpengaruh oleh jumlah sampel (Mashuri &
Santoso, 2013). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian, model fit
yang memuaskan diindikasikan dengan nilai RMSEA yang kurang dari
atau sama dengan 0,08, dan RMSEA pada penelitian ini sebesar 0,063
menunjukkan fit (cocok) .
Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis yang diajukan dapat
diketahui sebagai berikut:
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1. Ada peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri terhadap
efikasi diri
Hasil analisis data menunjukkan hubungan langsung antara belajar
berdasar regulasi diri dengan efikasi diri diperoleh standarized regression
weights sebesar β=0,389. Uji signifikansi koefisien ini diperoleh nilai C.R
(critical ratio) sebesar 2.721 dan probabilitas (p) = 0,007. Karena nilai C.R
=2.721 > 1,96 pada taraf signifikan 5% (0,05), yang berarti menunjukkan
adanya hubungan langsung yang signifikan antara belajar berdasar
regulasi diri dengan efikasi diri, dengan demikian model tersebut
menggambarkan

tingginya

belajar

berdasar

regulasi

diri

akan

mempengaruhi efikasi diri.
Menurut Zimmerman & Schunk, Zimmerman & Martinez Pons
(Honorio, dkk. 2010) individu yang meningkatkan kapasitas regulasi
dirinya, turut meningkatkan efikasi diri dalam belajar. Adanya keyakinan
yang tinggi dalam dirinya bahwa akan mampu menyelesaikan berbagai
macam tugas sesulit apapun saat belajar. Metakognitif dan kognitif dalam
regulasi diri merupakan strategi yang tepat dalam mendukung efikasi diri
seseorang. Oleh karena itu, individu yang mampu mempertahankan
kapasitas belajar berdasar regulasi diri turut meningkatkan kapasitas
efikasi diri yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis
pertama tentang adanya hubungan yang signifikan antara belajar
berdasar regulasi diri dengan efikasi diri dengan nilai β=0,389 dapat
diterima.
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2. Ada peran yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap
efikasi diri
Hasil analisis data menunjukkan hubungan langsung antara
dukungan sosial keluarga dengan efikasi diri diperoleh standarized
regression weights sebesar β=0,383. Uji signifikansi koefisien ini diperoleh
nilai C.R (critical ratio) sebesar 2.354 dan probabilitas (p) = 0,019. Karena
nilai C.R =2.354> 1,96 pada taraf signifikan 5% (0,05), yang berarti
menunjukkan

adanya

hubungan

langsung

yang

signifikan

antara

dukungan sosial keluarga dengan efikasi diri, dengan demikian model
tersebut menggambarkan tinginya dukungan sosial keluarga akan
mempengaruhi efikasi diri.
Individu yang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga akan
merasakan kesenangan karena adanya perhatian, penghargaan atau
pertolongan yang diberikan (Sarafino, 2006). Dukungan sosial yang
berasal dari keluarga sangat mempengaruhi efikasi diri individu akan
keyakinan tentang kemampuan dan kapasitasnya untuk menyelesaikan
tugas (Adebayo, Adejumo dan Adegbite, 2012). Sebaliknya, minimnya
dukungan sosial yang diberikan dapat menghasilkan keraguan yang besar
terhadap efikasi diri yang dimilikinya dan akan berpengaruh pada
perilakunya

dalam

menyelesaikan

tugas.

Berdasarkan

penjelasan

tersebut, maka hipotesis kedua tentang adanya hubungan yang signifikan
antara dukungan sosial keluarga dengan efikasi diri dengan nilai β=0,383
dapat diterima.
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3. Ada peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri terhadap
prokrastinasi akademik
Hasil analisis data menunjukkan hubungan langsung antara belajar
berdasar

regulasi

diri

dengan

prokrastinasi

akademik

diperoleh

standarized regression weights sebesar β=0,349. Uji signifikansi koefisien
ini diperoleh nilai C.R (critical ratio) sebesar 2.132 dan probabilitas (p) =
0,033. Karena nilai C.R =2.132> 1,96 pada taraf signifikan 5% (0,05),
yang berarti menunjukkan adanya hubungan langsung yang signifikan
antara belajar berdasar regulasi diri dengan prokrastinasi akademik,
dengan demikian model tersebut menggambarkan rendahnya belajar
berdasar regulasi diri akan mempengaruhi prokrastinasi akademik.
Belajar berdasar regulasi diri dapat memberikan dampak pada
siswa dalam tingkat pencapaian dan konteks pembelajaran dalam bidang
akademik, serta mampu menghindari munculnya perilaku prokrastinasi
(Rakes dan Dunn, 2010). Individu yang lemah dalam menggunakan
kognitif/metakognitif di dalam strategi pembelajarannya, secara positif
berhubungan dengan prokrastinasi. Selain itu, prokrastinasi akademik
juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti komitmen pada tujuan
belajar menjadi rendah (Morford dan Tuckman, dalam Rakes dan Dunn,
2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga tentang
adanya hubungan yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri
dengan prokrastinasi akademik dengan nilai β=0,349 dapat diterima.
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4. Ada peran yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap
prokrastinasi akademik
Hasil analisis data menunjukkan hubungan langsung antara
dukungan sosial keluarga dengan prokrastinasi akademik diperoleh
standarized regression weights sebesar β=0,351. Uji signifikansi koefisien
ini diperoleh nilai C.R (critical ratio) sebesar 2.151 dan probabilitas (p) =
0,032. Karena nilai C.R =2.151> 1,96 pada taraf signifikan 5% (0,05),
yang berarti menunjukkan adanya hubungan langsung yang signifikan
antara dukungan sosial keluarga dengan prokrastinasi akademik, dengan
demikian model tersebut menggambarkan rendahnya dukungan sosial
keluarga akan mempengaruhi prokrastinasi akademik.
Individu yang menerima dukungan sosial akan merasa bahwa ia
dicintai, dihargai dan merupakan bagian dari lingkungan sosialnya.Sumber
dukungan sosial yang terpenting diterima oleh individu adalah yang
berasal dari keluarga. Dukungan sosial keluarga dapat melindungi anak
dari stres akibat permasalahan dalam bidang akademik. Individu yang
memiliki tingkat dukungan sosial yang rendah akanmenyebabkan
munculnya perilaku prokrastinasi (Smith & Renk, 2007). Individu yang
menerima dukungan, akan lebih mampu menyelesaikan tugas dengan
baik, lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas (Cutrona, dkk.,
1994). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat tentang
adanya peran yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan
prokrastinasi akademik dengan nilai β=0,351 dapat diterima.
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5. Ada peran yang signifikan antara efikasi diri terhadap prokrastinasi
akademik
Hasil analisis data menunjukkan hubungan langsung antara efikasi
diri dengan prokrastinasi akademik diperoleh standarized regression
weights sebesar β=0,124. Uji signifikansi koefisien ini diperoleh nilai C.R
(critical ratio) sebesar 2.168 dan probabilitas (p) = 0,004. Karena nilai C.R
=2.168> 1,96 pada taraf signifikan 5% (0,05), yang berarti menunjukkan
adanya hubungan langsung yang signifikan antara efikasi diri dengan
prokrastinasi

akademik,

dengan

demikian

model

tersebut

menggambarkan rendahnya efikasi diri akan mempengaruhi prokrastinasi
akademik.
Menurut Azar (2011) efikasi diri dapat mempengaruhi pada setiap
usaha

individu

tentang

bagaimana

menentukan

keyakinan

atau

kekuatannya untuk mempengaruhi bahwa dirinya benar-benar mampu
menghadapi suatu tantangan.Rendahnya efikasi diri yang dimiliki individu,
dapat membuat individu tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat
menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga membuat individu tersebut
berusaha menghindari tugas atau melakukan prokrastinasi dalam
mengerjakannya (Sirin, 2011). Individu yang melakukan prokrastinasi
akan menempatkan tugas akademiknya pada prioritas terakhir. Chow
(2011), Faruk (2011) menyatakan kurangnya efikasi diri yang dimiliki
individu

dalam

mengerjakan

prokrastinasi yang

tugas

dapat

menimbulkan

perilaku

akan memberikan dampak negatif bagi dirinya.
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima tentang adanya
peran yang signifikan antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik
dengan nilai β=0,124 dapat diterima.
6. Ada peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri terhadap
prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri
Hasil analisis data menunjukkan hubungan antara belajar berdasar
regulasi diri dengan prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi
diri dapat dilihat pada tabel indirect effect dan standardized indirect effect.
Hubungan atau pengaruh tidak langsung (indirect effect) antara belajar
berdasar regulasi diri dengan prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh
efikasi diri adalah sebesar β=0,048.
Berikut tabel hasil analisis mediasi dengan menggunakan AMOS:
Tabel

Indirect effect belajar berdasar regulasi diri dengan
prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri
ED
PA

DSK
.000
.047

BRD
.000
.048

ED
.000
.000

PA
.000
.000

Berdasarkan tabel di atas, hasil tersebut didapatkan dari perkalian
hubungan langsung belajar berdasar regulasi diri ke efikasi diri sebesar
0,389 dengan hubungan langsung efikasi diri ke prokrastinasi akademik
sebesar 0,124, maka menghasilkan inderect effect sebesar β=0,048. Jika
sebelumnya hubungan antara belajar berdasar regulasi diri dengan
prokrastinasi sebesar β=0,349 (p≤0,05) dan ada hubungan yang
signifikan, maka hasil analisis menunjukkan bahwa efikasi diri sebagai
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mediasi antara belajar berdasar regulasi diri dengan prokrastinasi
akademik adalah secara signifikan menurun dengan nilai β=0,048.
Untuk menghitung signifikansi peranan secara tidak langsung maka
diperlukan sobel test (Preacher & Leonardelli, 2013). Berdasarkan hasil uji
signifikansi diperoleh nilai sobel test = 0,651 dengan p value 0,515.
Sedangkan nilai C.R (critical ratio) diperoleh sebesar 1.780 dan
probabilitas (p) = 0,07. Karena nilai C.R = 1.780 < 1,96 pada taraf
signifikan 5% (0,05), yang berarti menunjukkan tidak adanya peranan
tidak langsung yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri
terhadap prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri.
Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa efikasi diri
secara

tidak signifikan memediasi hubungan antara belajar berdasar

regulasi diri dengan prokrastinasi akademik. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak adanya peran efikasi diri sebagai mediator antara belajar berdasar
regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik, dengan kata lain tinggi
rendahnya prokrastinasi akademik tidak berkorelasi negatif yang signifikan
dengan belajar berdasar regulasi diri siswa ketika dimediasi oleh efikasi
diri.
7. Ada peran yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap
prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri
Hasil analisis data menunjukkan hubungan antara dukungan sosial
keluarga dengan prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri
dapat dilihat pada tabel indirect effect dan standardized indirect effect.
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Hubungan atau pengaruh tidak langsung (indirect effect) antara dukungan
sosial keluarga dengan prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi
diri adalah sebesar β=0,047.
Berikut ini disajikan tabel hasil analisis mediasi:
Tabel Indirect effect dukungan sosial keluarga dengan prokrastinasi
akademik yang dimediasi oleh efikasi diri
ED
PA

DSK
.000
.047

Hasil dari tabel di atas,

BRD
.000
.048

ED
.000
.000

PA
.000
.000

didapatkan dari perkalian hubungan

langsung (direct) dukungan sosial keluarga ke efikasi diri sebesar 0.383
dengan hubungan langsung (direct) efikasi diri ke prokrastinasi akademik
sebesar 0.124, maka menghasilkan indirect effect sebesar β=0,047
(p≤0,05). Jika sebelumnya hubungan antara dukungan sosial keluarga
dengan prokrastinasi akademik dengan nilai sebesar β=0,351 (p≤0,05)
dan ada hubungan yang signifikan, maka hasil analisis menunjukkan
bahwa efikasi diri sebagai mediasi antara dukungan sosial keluarga
dengan prokrastinasi akademik adalah signifikan menurun dengan nilai
β=0,047.
Untuk menghitung signifikansi peranan secara tidak langsung maka
diperlukan sobel test (Preacher & Leonardelli, 2013). Berdasarkan hasil uji
signifikansi diperoleh nilai sobel test = 0,645 dengan p value 0,519.
Sedangkan nilai C.R (critical ratio) diperoleh sebesar 1.780 dan
probabilitas (p) = 0,07. Karena nilai C.R = 1.780 < 1,96 pada taraf
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signifikan 5% (0,05), yang berarti menunjukkan tidak adanya peranan
tidak langsung yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap
prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri.
Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa efikasi diri
secara

tidak signifikan memediasi hubungan antara dukungan sosial

keluarga dengan prokrastinasi akademik. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak adanya peran efikasi diri sebagai mediator antara dukungan sosial
keluarga terhadap prokrastinasi akademik, dengan kata lain tinggi
rendahnya prokrastinasi akademik tidak berkorelasi negatif yang signifikan
dengan dukungan sosial keluarga yang diterima siswa ketika dimediasi
oleh efikasi diri.
Hasil analisis melalui model persamaan struktural (SEM) dengan
menggunakan software AMOS telah menjawab semua hipotesis yang
diajukan oleh peneliti, dari hasil analisis tersebut peneliti menemukan nilai
yang muncul secara simultan dengan menggunakan mediasi, yaitu
hubungan yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri dengan
prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri dan ada hubungan
yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan prokrastinasi
akademik yang dimediasi oleh efikasi diri.
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Dalam model persamaan structural (SEM) dengan AMOS, terdapat
pula nilai koefisien determinasi untuk mengetahui apakah model cukup
baik. Berikut disajikan dalam tabel.
Tabel Square Multiple Correlation
Estimate
.444
.480

ED
PA

Pada

Konstribusi

R2

(Square

Multiple

Correlation)

lebih

mengutamakan atau melihat konstribusi variabel Y atau dependen
variabel. Konstribusi R2 (Square Multiple Correlation) yang ditunjukkan
oleh efikasi diri besarnya nilai determinasi adalah 0,444 yang berarti
variabilitas efikasi diri yang dapat dijelaskan oleh variabilitas prokrastinasi
akademik memberikan sumbangan efektif sebesar 44,4%, sedangkan
55,6% adalah variabel lainnya yang tidak diteliti, maka disimpulkan model
dalam penelitian ini cukup baik.
Konstribusi R2 (Square Multiple Correlation) yang ditunjukkan oleh
prokrastinasi akademik besarnya nilai determinasi adalah 0,480 yang
berarti variabilitas prokrastinasi akademik yang dapat dijelaskan oleh
variabilitas belajar berdasar regulasi diri, dukungan sosial keluarga dan
efikasi

diri

memberikan

sumbangan

efektif

disimpulkan model dalam penelitian ini cukup baik.

sebesar

48%,

maka
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran, analisis data dan pembahasan
variabel penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:
1. Ada peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri
terhadap efikasi diri artinya jika semakin tinggi nilai belajar berdasar
regulasi diri pada siswa, maka semakin tinggi pula nilai efikasi diri
yang dimiliki oleh siswa, begitu pula sebaliknya semakin rendahbelajar
berdasar regulasi diri, maka semakin rendah pula efikasi diri.
2. Ada peran yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap
efikasi diri, artinya jika semakin tinggi dukungan sosial keluarga yang
diterima oleh siswa, maka semakin tinggi pula efikasi diri yang dimiliki,
begitu pula sebaliknya semakin rendah dukungan sosial keluarga
yang diterima, maka semakin rendah pula efikasi diri yang dimiliki.
3. Ada peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri
terhadap prokrastinasi akademik, artinya semakin tinggi belajar
berdasar regulasi diri pada siswa, maka akan semakin rendah tingkat
prokrastinasi akademik siswa, begitu pula sebaliknya semakin rendah
belajar berdasar regulasi diri maka akan semakin tinggi tingkat
prokrastinasi akademik siswa.
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4. Ada peran yang signifikan antara dukungan ssial keluarga terhadap
prokrastinasi akademik, artinya semakin tinggi dukungan sosial
keluarga yang diberikan pada siswa, maka akan semakin rendah
tingkat prokrastinasi akademik yang dimiliki oleh siswa, begitu pula
sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang diberikan maka
akan semakin tinggi prokrastinasi akademik pada siswa.
5. Ada peran yang signifikan antara efikasi diri dengan prokrastinasi
akademik, artinya semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki oleh siswa
maka akan semakin rendah prokrastinasi akademik yang dimiliki oleh
siswa, sebaliknya semakin rendah efikasi diri yang dimiliki oleh siswa
maka akan semakin tinggi prokrastinasi akademik siswa.
6. Tidak ada peran yang signifikan antara belajar berdasar regulasi diri
terhadap prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri,
artinya tinggi rendahnya belajar berdasar regulasi diri yang dimiliki
oleh siswa dengan efikasi diri sebagai mediasi, tidak berkorelasi
negatif yang signifikan terhadap prokrastinasi akademik.
7. Tidak ada peran yang signifikan antara dukungan sosial keluarga
terhadap prokrastinasi akademik yang dimediasi oleh efikasi diri,
artinya tinggi rendahnya dukungan sosial keluarga dengan efikasi diri
sebagai mediasi, tidak berkorelasi negatif yang signifikan terhadap
prokrastinasi akademik.
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