
 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Tempat Penelitian 

SMP Negeri 10 Salatiga yang terakreditasi A 

merupakan sekolah negeri beralamatkan di  Jalan 

Argoboga, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. SMP 

Negeri 10 Salatiga memiliki 48 guru dan 7 karyawan. 

Siswa SMP Negeri 10 berjumlah 680 siswa yang terbagi 

dalam 24 kelas, terdiri dari kelas 7 berjumlah 239 siswa 

(8 kelas), kelas 8 berjumlah 215 siswa  (8 kelas), dan 

kelas 9 berjumlah 226 siswa (8 kelas).  

4.1.2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Menemukan tempat penelitian 

Pada tahap ini, peneliti menentukan sekolah yang 

akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di SMP 

Negeri 10 Salatiga. 

b. Persiapan penelitian 

Setelah menentukan tempat penelitian, peneliti 

mengurus surat ijin penelitian dari Program Pascasarjana 



 
 

 
 

Magister Sains Psikologi, dan menyiapkan instrumen 

penelitian. 

c. Pelaksanaan penelitian 

Pengambilan data di lapangan dilaksanakan pada 

tanggal 15 Januari 2015. Instrumen diedarkan kepada 

168 siswa. Setelah pengambilan data selesai, dilakukan 

analisis data. 

4.1.3. Karakteristik Responden 

Analisis karakteristik responden digunakan untuk 

memperoleh gambaran mengenai sampel penelitian. Siswa 

yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 

168 siswa yang terdiri dari 92 responden berjenis kelamin 

laki-laki dan  76 responden berjenis kelamin perempuan.  

4.1.4. Hasil Uji Seleksi Item dan Reliabilitas 
Instrumen Penelitian 

Uji coba seleksi item dan uji reliabilitas telah 

dilakukan terhadap skala self regulated learning, skala 

pola asuh permisif, dan skala prokrastinasi akademik di 

SMP Negeri 10 Salatiga. Hasil uji coba seleksi item dan uji 

reliabilitas yang telah dilakukan menghasilkan nilai r 

(Corrected Item-Total Correlation) dan Coefisien Alpha 

Cronbach yang memenuhi syarat dan memiliki kategori 

yang dapat diandalkan. Kemudian item-item yang 

memenuhi syarat pada setiap skala digunakan pada 

penelitian sesungguhnya. Azwar (2012) menyebutkan 



 
 

 
 

bahwa item yang mencapai koefisien korelasi minimal 

0,30 daya diskriminasinya dianggap memuaskan. 

Pada saat dilakukan uji coba instrumen terhadap 

skala self regulated learning diperoleh nilai r yang 

bergerak dari 0,315 sampai 0,641 dengan koefisien Alpha 

Cronbach 0,918 yang termasuk dalam kategori sangat 

kuat. Sedangkan pada saat uji instrumen untuk 

penelitian sesungguhnya menghasilkan 7 item gugur dan 

32 item memenuhi syarat dengan nilai r (Corrected Item-

Total Correlation) lebih besar dari 0,30 yang bergerak dari 

0,302 sampai dengan 0,567 dengan koefisien Alpha 

Cronbach 0,894 yang termasuk dalam kategori sangat 

kuat. Dengan demikian skala self regulated learning dapat 

diandalkan dan dapat dijadikan sebagai alat ukur, karena 

hasil seleksi item dan uji reliabilitas baik pada saat uji 

coba instrumen maupun pada saat uji instrumen untuk 

penelitian sesungguhnya menghasilkan nilai r yang lebih 

besar dari 0,30 dan  nilai koefisien Alpha Cronbach yang 

menunjukkan kategori kuat. 

Demikian pula halnya dengan skala pola asuh 

permisif, dimana pada saat uji coba instrumen dilakukan 

terhadap variabel pola asuh permisif menghasilkan 9 item 

gugur dan 21 item memenuhi syarat dengan nilai r yang 

bergerak dari 0,320 sampai 0,605 dengan koefisien Alpha 

Cronbach 0,853 yang termasuk dalam kategori sangat 

kuat. Sedangkan pada saat uji instrumen untuk 



 
 

 
 

penelitian sesungguhnya menghasilkan 3 item gugur dan 

18 item memenuhi syarat dengan nilai r (Corrected Item-

Total Correlation) yang bergerak dari 0,322 sampai 0,552 

dan koefisien Alpha Cronbach 0,846 yang termasuk dalam 

kategori sangat kuat. Jadi skala pola asuh permisif dapat 

diandalkan dan dapat dijadikan sebagai alat ukur. 

Dalam uji coba skala prokrastinasi akademik 

menghasilkan 7 item gugur dan 23 item memenuhi syarat 

dengan nilai r (Corrected Item-Total Correlation) yang 

bergerak dari 0,345 sampai 0,659 dengan koefisien Alpha 

Cronbach 0,887 yang termasuk dalam kategori sangat 

kuat. Sedangkan pada saat uji instrumen untuk 

penelitian sesungguhnya menghasilkan 4 item gugur dan 

19 item memenuhi syarat dengan nilai r (Corrected Item-

Total Correlation) lebih besar dari 0,30 yang bergerak dari 

0,371 sampai 0,582 dengan koefisien Alpha Cronbach 

0,876 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa skala prokrastinasi 

akademik dapat diandalkan dan dapat dijadikan sebagai 

alat ukur. 

4.1.5. Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel Penelitian 

Agar data yang sudah diperoleh mudah dipahami, 

data tersebut harus dideskripsikan dan disajikan dalam 

bentuk tabel yang sudah dikategorikan. 



 
 

 
 

a. Self Regulated Learning 

Jumlah item yang  digunakan sebanyak 32 dengan 

kategori jawaban 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan tinggi 

rendahnya hasil pengukuran variabel self regulated 

learning digunakan 4 kategori. Oleh karena jumlah item 

yang memenuhi syarat sebanyak 32 dan banyaknya 

pilihan jawaban 4 maka skor tertinggi adalah 4 x 32 = 128 

dan skor terendah adalah 1 x 32 = 32.  Lebar interval 

dapat dihitung sebagai berikut :   

 
skor tertinggi – skor terendah 

i= ------------------------------------------ 

 banyaknya kategori 
 

 128 - 32  
i= ------------------------------ = 24. 
 4  

 

Dengan demikian tinggi rendahnya hasil pengukuran 

frekuensi variabel self regulated learning dapat 

dikategorikan seperti tampak pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 
Hasil Pengukuran Variabel Self Regulated Learning 

Kategori Interval N Persentase Mean 

Sangat tinggi 104 ≤  x < 128 23 13,69%  

Tinggi  80 ≤ x < 104 120 71,42% 92,52 

Rendah 56 ≤ x < 80 24 14,29%  

Sangat rendah 32 ≤ x < 56 1 0,60%  

Jumlah  168 100,00%  

SD= 1,12       Min= 48       Max= 125 

Sumber: data primer diolah, 2015. 



 
 

 
 

Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa 120 

responden (71,42%) mempunyai self regulated learning 

dengan kategori tinggi dan 23 responden (13,69%) 

mempunyai self regulated learning dengan kategori sangat 

tinggi. Sedangkan 24 responden (14,29%) mempunyai self 

regulated learning dengan kategori rendah. Sisanya, 1 

responden mempunyai self regulated learning dengan 

kategori sangat rendah. Dari Tabel 4.1. juga dapat 

diketahui kecenderungan responden mempunyai self 

regulated learning ke arah yang lebih rendah tidak ada. 

Hal tersebut diperkuat dengan besarnya nilai rata-rata 

sebesar 92,52 berada pada kategori tinggi.  

b. Pola Asuh Permisif 

Jumlah item yang digunakan sebanyak 18 dengan 

kategori jawaban 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan tinggi 

rendahnya hasil pengukuran variabel pola asuh permisif 

digunakan 4 kategori. Oleh karena jumlah item yang 

memenuhi syarat sebanyak 18 dan banyaknya pilihan 

jawaban 4 maka skor tertinggi adalah 4 x 18 = 72 dan 

skor terendah adalah 1 x 18 = 18.  Hasil perhitungan 

memperoleh nilai lebar interval 13,5. Dengan demikian 

tinggi rendahnya hasil pengukuran frekuensi variabel pola 

asuh permisif dapat dikategorikan seperti tampak pada 

Tabel 4.2. 



 
 

 
 

Tabel 4.2. 
Hasil Pengukuran Variabel Pola Asuh Permisif 

Kategori Interval N Persentase Mean 

Sangat tinggi 58,5 ≤  x < 72 1 0,60%  

Tinggi  45 ≤ x < 58,5 19 11,31%  

Rendah 31,5 ≤ x < 45 99 58,93%  

Sangat rendah 18 ≤ x < 31,5 49 29,16% 37,53 

Jumlah  168 100,00%  

SD= 7,92       Min= 22       Max= 62 

Sumber: data primer diolah, 2015. 

Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa 1 responden 

(0,60%) mengalami pola asuh permisif dengan kategori 

sangat tinggi dan 19 responden (11,31%) mengalami pola 

asuh permisif dengan kategori tinggi. Sedangkan 99 

responden (58,93%) dan 49 responden (29,16%) 

mengalami pola asuh permisif dengan kategori rendah 

dan sangat rendah. Ada kecenderungan responden 

mengalami pola asuh permisif ke arah yang lebih rendah. 

Hal tersebut diperkuat dengan besarnya nilai rata-rata 

sebesar 37,53 berada pada kategori rendah. 

c. Prokrastinasi Akademik 

Jumlah item yang  digunakan sebanyak 19 dengan 

kategori jawaban 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan tinggi 

rendahnya hasil pengukuran variabel prokrastinasi 

akademik digunakan 4 kategori. Hasil perhitungan 

memperoleh nilai lebar interval 14,25. Dengan demikian 

tinggi rendahnya hasil pengukuran frekuensi variabel 



 
 

 
 

prokrastinasi akademik dapat dikategorikan seperti 

tampak pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. 
Hasil Pengukuran Variabel Prokrastinasi Akademik 

Kategori Interval N Persentase Mean 

Sangat tinggi 61,75 ≤  x < 76 2 1,19%  

Tinggi  47,5 ≤ x < 61,75 39 23,21%  

Rendah 33,25 ≤ x < 47,5 101 60,12% 42,32 

Sangat rendah 19 ≤ x < 33,25 26 15,48%  

Jumlah  168 100,00%  

SD= 8,13       Min= 21       Max= 66 

Sumber: data primer diolah, 2015. 

Dari Tabel 4.3. dapat diketahui 2 responden (1,19%) 

mempunyai prokrastinasi akademik dengan kategori 

sangat tinggi dan 39 responden (23,21%) mempunyai 

prokrastinasi akademik dengan kategori tinggi. Sementara 

itu, 101 responden (60,12%) mempunyai prokrastinasi 

akademik dengan kategori rendah. Sisanya, 26 responden 

(15,48%) mempunyai prokrastinasi akademik dengan 

kategori sangat rendah. Ada kecenderungan responden 

mempunyai prokrastinasi akademik ke arah yang lebih 

rendah. Hal tersebut diperkuat dengan besarnya nilai 

rata-rata sebesar 42,32 berada pada kategori rendah. 

4.1.6. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Grafik hasil uji normalitas data yang diproses 

dengan menggunakan SPSS for Window versi 16.0 tampak 

pada Gambar 4.1. 



 
 

 
 

Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. di atas menunjukkan kurva yang 

terbentuk tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. 

Sedangkan hasil uji  normal  probability  plot tampak pada 

Gambar 4.2. 

Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 4.2. di atas menunjukkan bahwa data 

menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. 

Hal ini bermakna bahwa data dalam penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas, dan model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi variabel dependen 

(prokrastinasi akademik) berdasarkan masukan dari 

variabel independen (self regulated learning dan pola asuh 

permisif). 

Hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov tampak pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. 
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

  SRL Permisif Prokrastinasi 

N 168 168 168 

Normal Parameters
a
 Mean 92.5179 37.5298 42.3155 

Std. Deviation 1.1769231 7.92172 8.12930 

Most Extreme Differences Absolute .052 .060 .057 

Positive .035 .060 .057 

Negative -.052 -.036 -.052 

Kolmogorov-Smirnov Z .668 .783 .743 

Asymp. Sig. (2-tailed) .764 .572 .639 

a. Test distribution is Normal.    

Tabel 4.4. menunjukkan perolehan nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov untuk variabel self regulated learning 

adalah 0,668. Variabel pola asuh permisif 0,783 dan 

variabel prokrastinasi akademik 0,743. Hal ini bermakna 

bahwa data variabel self reulated learning, pola asuh 

permisif, dan prokrastinasi akademik telah terdistribusi 

dengan normal, karena nilai signifikansi ketiga variabel 



 
 

 
 

lebih besar dari 0,05. Sedangkan hasil perhitungan nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk variabel 

Unstandardized Residual tampak pada Tabel 4.5., dimana 

nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk variabel 

Unstandardized Residual adalah 0,964 > 0,05, berarti 

data telah terdistribusi dengan normal. 

 

Tabel 4.5. 
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

variabel Unstandardized Residual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 168 

Normal Parameters
a
 Mean .0000 

Std. Deviation 6.37830 

Most Extreme Differences Absolute .039 

Positive .031 

Negative -.039 

Kolmogorov-Smirnov Z .500 

Asymp. Sig. (2-tailed) .964 

a. Test distribution is Normal.  

 

b. Hasil Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas yang bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen atau tidak tampak 

pada Tabel 4.6. 



 
 

 
 

Tabel 4.6. 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 SRL .863 1.159 

Permisif .863 1.159 

a. Dependent Variable: Prokrastinasi 

 

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa variabel self 

regulated learning dan pola asuh permisif mempunyai 

nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Hal 

ini bermakna bahwa variabel independen (self regulated 

learning dan pola asuh permisif) tidak mempunyai 

korelasi dengan variabel dependen (prokrastinasi 

akademik). Dengan demikian model regresi dalam 

penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

 

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan 

melihat grafik scatterplot. seperti tampak pada Gambar 

4.4. dan Gambar 4.5. 



 
 

 
 

Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak pada Gambar 4.4. dan Gambar 4.5. titik-

titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar di atas 

 

 
 



 
 

 
 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini 

menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi linier berganda yang digunakan. 

4.1.7. Uji Hipotesis 

4.1.7.1. Hasil Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dua variabel mempunyai hubungan yang linier secara 

signifikan atau tidak. Data yang baik seharusnya terdapat 

hubungan yang linier antara variabel prediktor (X) dengan 

variabel kriterium (Y). Jika nilai signifikansi <0,05, maka 

hubungan variabel penelitian adalah linear, sehingga uji 

regresi linier dapat dilanjutkan. Uji linier merupakan 

syarat sebelum dilakukannya uji regresi linier. Hasil uji 

linieritas antara self regulated learning dengan 

prokrastinasi akademik tampak pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 
Hasil Uji Linieritas Self Regulated Learning dengan 

Prokrastinasi Akademik 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Prokrastinasi * 
SRL 

Between 
Groups 

(Combined) 6042.719 49 123.321 2.914 .000 

Linearity 4239.948 1 4239.948 100.192 .000 

Deviation from 
Linearity 

1802.771 48 37.558 .888 .675 

Within Groups 4993.561 118 42.318   

Total 11036.280 167    

Tampak pada Tabel 4.7. nilai signifikansi variabel 

self regulated learning pada baris linearity adalah 0,000 

<0,05. Artinya hubungan antara self regulated learning 



 
 

 
 

dengan prokrastinasi akademik adalah linier. Sedangkan 

hasil uji linieritas antara variabel pola asuh permisif 

dengan prokrastinasi akademik tampak pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. 
Hasil Uji Linieritas Variabel Pola Asuh Permisif Dengan 

Prokrastinasi Akademik 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Prokrastinasi * 
Permisif 

Between 
Groups 

(Combined) 4183.285 35 119.522 2.302 .000 

Linearity 651.475 1 651.475 12.548 .001 

Deviation 
from Linearity 

3531.809 34 103.877 2.001 .003 

Within Groups 6852.995 132 51.917   

Total 11036.280 167    

 

Tampak pada Tabel 4.8. nilai signifikansi variabel 

pola asuh permisif pada baris linearity adalah 0,001 

<0,05. Artinya hubungan antara pola asuh permisif 

dengan prokrastinasi akademik adalah linier. Dengan 

demikian uji regresi dapat dilakukan karena variabel 

independen (self regulated learning dan pola asuh 

permisif) mempunyai hubungan yang linier secara 

signifikan dengan variabel dependen (prokrastinasi 

akademik). 

4.1.7.2. Hasil Uji Regresi Berganda 

Hasil uji regresi berganda antara self regulated 

learning dan pola asuh permisif dengan prokrastinasi 

akademik dapat dilihat pada Tabel 4.9. 



 
 

 
 

Tabel 4.9. 
Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 80.955 5.674  14.267 .000 

SRL -.424 .045 -.614 -9.338 .000 

Permisif .016 .067 .016 .237 .813 

a. Dependent Variable: Prokrastinasi    

Berdasar Tabel 4.9. dapat disusun persamaan 

regresi Y= 80.955 + -0,424 X1 + 0,016 X2 yang dapat  

diinterpretasikan seperti di bawah ini: 

a. Nilai konstanta sebesar 80.955 satuan. Hal ini 

bermakna bahwa tanpa variabel self regulated learning 

(X1) dan pola asuh permisif (X2), nilai konstanta 

prokrastinasi akademik (Y) sebesar 80.731 satuan. 

Artinya jika variabel self regulated learning (X1) dan pola 

asuh permisif (X2)  mempunyai nilai 0, maka nilai 

variabel prokrastinasi akademik (Y) sebesar 80.731. 

b. Nilai B1 = -0,424 bermakna bahwa setiap penambahan 

satu satuan variabel self regulated learning akan 

menurunkan prokrastinasi akademik sebesar 0,424 

satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya 

variabel self regulated learning mempunyai pengaruh 

terhadap penurunan variabel prokrastinasi akademik.  

c. Nilai B2 = 0,016 bermakna bahwa setiap penambahan 

satu satuan variabel pola asuh permisif akan 



 
 

 
 

menaikkan prokrastinasi akademik sebesar 0,016 

satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya 

variabel pola asuh permisif mempunyai pengaruh 

terhadap peningkatan variabel prokrastinasi akademik. 

4.1.7.2. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang 

digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan 

lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen diterima. Hasil uji F variabel 

self regulated learning dan pola asuh permisif terhadap 

prokrastinasi akademik tampak pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. 
Hasil Uji F variabel self regulated learning dan pola asuh 

permisif terhadap prokrastinasi akademik 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4242.264 2 2121.132 51.514 .000
a
 

Residual 6794.016 165 41.176   

Total 11036.280 167    

a. Predictors: (Constant), Permisif, SRL    

b. Dependent Variable: Prokrastinasi    

 



 
 

 
 

Tampak pada Tabel 4.10. nilai F adalah 51,514 

dengan signifikansi 0,000 (p< 0,05). Hal ini bermakna 

bahwa self regulated learning dan pola asuh permisif 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

prokrastinasi akademik. 

4.1.7.3. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) 

Ghozali (2013) mengungkapkan, Uji t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Hasil  perhitungan  melalui uji regresi linier 

berganda yang diproses dengan  bantuan  program SPSS  

for Window versi 16.0  diperoleh  hasil  sebagai berikut: 

a. Pengaruh Variabel Self Regulated Learning Terhadap 
Prokrastinasi 

Hasil perhitungan Uji t antara variabel self 

regulated learning dengan prokrastinasi akademik yang 

tampak pada Tabel 4.9. di atas menghasilkan nilai t=-

9,338 dengan signifikansi 0,000 (p< 0,05). Artinya self 

regulated learning berpengaruh negatif signifikan terhadap 

prokrastinasi akademik.  

b. Pengaruh Variabel Pola Asuh Permisif Terhadap 
Prokrastinasi 

Hasil perhitungan Uji t antara variabel pola asuh 

permisif dengan prokrastinasi akademik tampak pada 

Tabel 4.9. menghasilkan nilai t= 0,237 dengan signifikansi 



 
 

 
 

0,813 (p>0,05). Artinya pola asuh permisif berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap prokrastinasi akademik. 

4.1.8. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah  angka  yang  

menunjukkan  proporsi  variabel  dependen yang  

dijelaskan  oleh  variabel  independen.  Ghozali (2013) 

menjelaskan, koefisien determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.   

Dalam regresi, koefisien determinasi (R2) digunakan 

untuk melihat berapa persen variasi variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Apabila 

di dalam menghitung nilai R2 diproses dengan 

menggunakan program SPSS, maka nilai R2 ini akan 

tampak pada kolom R Square dan Adjusted R Square. 

Santoso (2000) menyarankan, untuk model regresi 

dengan jumlah variabel independen lebih dari dua 

digunakan nilai R2 yang ada di kolom Adjusted R Square. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat 



 
 

 
 

variasi antara variabel self regulated learning dan pola 

asuh permisif dapat menjelaskan variabel prokratinasi 

akademik, seperti tampak pada Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Variabel Self Regulated Learning dan Pola Asuh Permisif 

Terhadap Variabel Prokratinasi Akademik 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .620
a
 .384 .377 6.41684 

a. Predictors: (Constant), Permisif, SRL  

 

Perhitungan pada Tabel 4.11. di atas menghasilkan 

nilai Adjusted R Square 0,377. Artinya variasi yang dapat 

dijelaskan oleh self regulated learning dan pola asuh 

permisif secara bersama-sama terhadap variabel 

prokratinasi akademik adalah 37,7%, sisanya sebesar 

62,3% dijelaskan oleh variabel lain.  

4.1.9.  Perbedaan Prokrastinasi Akademik Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Untuk mengetahui perbedaan prokrastinasi 

akademik yang dilakukan oleh siswa laki-laki dan siswa 

perempuan, berikut akan dilakukan uji independent 

sample t-test seperti tampak pada Tabel 4.12. 

  



 
 

 
 

Tabel 4.12. 
Hasil Uji Beda Perilaku Prokrastinasi Akademik 

Antara Siswa Laki-Laki dan Perempuan 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Prokrastinasi Equal 
variances 
assumed 

2.237 .137 2.368 166 .019 3.15561 1.33280 .52418 5.78703 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

2.331 147.814 .021 3.15561 1.35357 .48075 5.83046 

 

Hasil perhitungan pada Tabel 4.12. diperoleh nilai 

signifikansi 0,019 dan 0,021 <0,05. Artinya, ada 

perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam 

melakukan prokrastinasi akademik. Perbedaan tersebut 

terletak pada intensitas dalam melakukan prokrastinasi 

akademik, dimana siswa laki-laki lebih sering melakukan 

prokrastinasi akademik dibanding perempuan. Hal ini 

tampak pada Tabel 4.13., dimana siswa laki-laki memiliki 

angka rata-rata 51,0109 lebih tinggi dibandingkan angka 

rata-rata yang dimiliki siswa perempuan yaitu 47,8553. 



 
 

 
 

Tabel 4.13. 
Hasil Uji Intensitas Perilaku Prokrastinasi 

Antara Siswa Laki-laki dan Perempuan 

Group Statistics 

 Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prokrastinasi Laki-laki 92 51.0109 7.93586 .82737 

Perempuan 76 47.8553 9.33910 1.07127 

 

4.1.10. Sumbangan Efektif Tiap Variabel 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan efektif 

variabel self regulated learning dan pola asuh permisif 

terhadap prokrastinasi akademik digunakan rumus 

sebagai berikut: SE (x)% = βx × rxy ×  100%  

Sumbangan efektif variabel self regulated learning 

terhadap prokrastinasi akademik dapat dihitung: 

      SE (x)% = 0,614 ×  0,620 ×  100% 

  = 38,07% 

Adapun sebaran data self regulated learning 

terhadap prokrastinasi akademik dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 



 
 

 
 

Gambar 4.6. 
Sebaran Data Self Regulated Learning 

Terhadap Prokrastinasi Akademik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sumbangan efektif variabel pola asuh permisif 

terhadap prokrastinasi akademik dapat dihitung: 

      SE (x)% = 0,016 ×  0,243 ×  100% 

   = 0,39% 

Sebaran data pola asuh permisif terhadap 

prokrastinasi akademik dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
 



 
 

 
 

Gambar 4.7. 
Sebaran Data Pola Asuh Permisif 
Terhadap Prokrastinasi Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi total sumbangan efektif yang dapat diberikan 

oleh variabel self regulated learning dan pola asuh 

permisif terhadap prokrastinasi akademik adalah 38,46%. 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis data melalui uji F menunjukkan 

bahwa self regulated learning dan pola asuh permisif 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap prokrastinasi akademik. Self regulated learning 

mempunyai pengaruh menurunkan prokrastinasi 

akademik sebesar 0,424 satuan, sedangkan pola asuh 

permisif berpengaruh menaikkan prokrastinasi akademik 

sebesar 0,016 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.  

 
 



 
 

 
 

Secara parsial self regulated learning berpengaruh 

negatif signifikan terhadap prokrastinasi akademik, yang 

berarti apabila skor variabel self regulated learning 

meningkat akan diikuti oleh menurunnya skor variabel 

prokrastinasi akademik. Hasil analisis regresi berganda 

menghasilkan nilai t=-9,338 dengan signifikansi 0,000 (p< 

0,05). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawan (2013) yang menemukan 

adanya hubungan negatif antara self-regulated learning 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Jurusan 

Psikologi Universitas Negeri Semarang. Hasil analisis 

Product Moment yang dilakukan oleh Kurniawan (2013) 

menghasilkan koefisien korelasi (rxy) = -0,652 dengan nilai 

signifikansi 0,000 (p < 0,05). Akan tetapi hasil penelitian 

ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Lestari (2012) yang menemukan terdapat hubungan 

positif signifikan antara self regulated learning dengan 

prokrastinasi pada mahasiswa Fakultas Sastra dan Seni 

Rupa Universitas Negeri Surakarta. Hasil analisis Product 

Moment yang dilakukan oleh Lestari (2012)  menghasilkan 

koefisien korelasi (rxy) = 0,662 dengan nilai signifikansi 

0,000 (p < 0,05). 

Salah satu penyebab ada tidaknya perilaku 

prokrastinasi akademik siswa dapat dilihat  dari tingkat 

self-regulated learning yang dimiliki siswa. Siswa yang 

memiliki self-regulated learning tinggi cenderung tidak 



 
 

 
 

akan melakukan prokrastinasi akademik. Hal ini 

dikarenakan siswa yang memiliki self regulated learning 

tinggi mampu secara mandiri melakukan pengaturan 

terhadap beberapa hal yang mengarahkan  pikiran, 

motivasi dan perilakunya ke arah pencapaian tujuan. 

Sehingga siswa memiliki perencanaan yang terarah dalam 

mengatur waktu yang dibutuhkan  untuk setiap tahapan 

kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya 

pengalokasian waktu pada kegiatan belajar yang 

menunjang pencapaian tujuan, maka secara tidak 

langsung siswa memiliki pola waktu yang teratur yang 

menjadi jadwal efektif untuk kegiatan belajar yang 

mengarah pada pencapaian target yang direncanakan. Hal 

ini membuat siswa tidak melakukan prokrastinasi 

akademik berupa keterlambatan dalam mengerjakan 

tugas-tugas sekolah, menunda untuk memulai atau 

menyelesaikan tugas dan sesegera mungkin mengerjakan 

tugas sekolah yang ada sesuai dengan  jadwal belajar 

yang telah dibuat tanpa menyia-nyiakan waktu yang ada. 

Di sisi lain, siswa yang memiliki tingkat self 

regulated learning rendah menyebabkan siswa tidak 

mampu mengarahkan dirinya saat belajar. Siswa tidak 

dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarah-

kan diri sendiri selama proses belajar. Hal ini mendorong 

siswa untuk melakukan prokrastinasi akademik. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ferrari et al. (1995), 



 
 

 
 

bahwa perilaku prokrastinasi secara umum digambarkan 

sebagai kesulitan yang dimiliki individu dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari karena ketidakmampuan 

untuk mengatur waktu secara efektif. 

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

self regulated learning yang dimiliki siswa akan 

menurunkan keinginan untuk melakukan prokrastinasi, 

sebaliknya, semakin rendah tingkat self regulated learning 

yang dimiliki siswa akan meningkatkan keinginan untuk 

melakukan prokrastinasi. Adapun sumbangan efektif 

variabel self regulated learning terhadap prokrastinasi 

akademik adalah 38,07%. 

Penelitian tentang pengaruh antara self regulated 

learning dan pola asuh permisif dengan prokrastinasi 

akademik ini menemukan ada pengaruh positif tetapi 

tidak signifikan antara pola asuh permisif dengan 

prokrastinasi akademik. Hasil analisis regresi berganda 

menghasilkan nilai t= 0,237 dengan signifikansi 0,813 

(p>0,05). Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tamami (2011) yang menemukan bahwa 

pola asuh permisif ibu mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan dengan prokrastinasi akademik siswa MTs 

Negeri 3 Pondok Pinang. Tamami (2011) menemukan  

koefisien regresi  untuk dimensi permisif ibu adalah 0,080 

dengan signifikansi 0,210 (p>0,05). 



 
 

 
 

Tinggi rendahnya self regulated learning dapat 

dipengaruhi oleh pola asuh permisif. Karena orang tua 

yang permisif adalah orang tua yang membuat sedikit 

permintaan dan membiarkan anak melakukan aktivitas 

mereka sendiri. Orang tua permisif jarang memberikan 

hukuman, tidak mengontrol, dan tidak menuntut. Hal ini 

menyebabkan anak tidak mampu mengatur dirinya 

sendiri sesuai dengan norma yang berlaku, termasuk 

dalam hal mengatur aktivitas belajarnya. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Santrock (2007), bahwa dalam pola asuh 

permisif, dimana orang tua memperbolehkan anak 

berbuat apa saja akan mengakibatkan anak menjadi 

agresif, tidak patuh pada orang tua,  dan kurang intens 

mengikuti pelajaran sekolah. Pola asuh permisif sering 

menyebabkan anak-anak kurang mempunyai self-

regulated learning, dengan demikian ada kecenderungan 

anak akan melakukan prokrastinasi akademik. Adapun 

sumbangan efektif yang dapat diberikan oleh pola asuh 

permisif terhadap prokrastinasi akademik adalah 0,39%. 

Dari kajian ini ditemukan 120 responden (71,42%) 

mempunyai self regulated learning dengan kategori tinggi 

dan 23 responden (13,69%) mempunyai self regulated 

learning dengan kategori sangat tinggi. Tingginya self 

regulated learning yang dimiliki oleh responden tidak 

terlepas dari pola asuh yang mereka terima dari orang 

tua, dimana dalam kajian ini ditemukan 99 responden 



 
 

 
 

(58,93%) dan 49 responden (29,16%) menerima pola asuh 

permisif dengan kategori rendah dan sangat rendah.  

Rendahnya tingkat pola asuh permisif yang diterima oleh 

responden dapat diduga bahwa  responden menerima pola 

asuh selain pola asuh permisif. Dapat saja responden 

menerima pola asuh demokratis atau pola asuh otoriter. 

Terkait dengan hal ini, hasil penelitian Setyanto (2014) 

menemukan adanya pengaruh negatif signifikan pola 

asuh demokratis terhadap prokrastinasi akademik, dan 

pola asuh otoriter tidak memiliki pengaruh terhadap 

prokrastinasi akademik. 

Rendahnya pola asuh permisif yang diterima oleh 

responden dan tingginya self regulated learning yang 

dimiliki oleh responden menyebabkan responden tidak 

melakukan prokrastinasi akademik. Hal ini terbukti 

dengan ditemukannya dalam penelitian ini 101 responden 

(60,12%) mempunyai prokrastinasi akademik dengan 

kategori rendah dan  26 responden (15,48%) mempunyai 

prokrastinasi akademik dengan kategori sangat rendah. 

Artinya, sebagian besar responden (75,60%) tidak 

melakukan prokrastinasi akademik. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa self regulated learning dan pola 

asuh permisif baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku 

prokrastinasi akademik. Dengan kata lain, self regulated 

learning dan pola asuh permisif merupakan prediktor bagi 



 
 

 
 

prokrastinasi akademik. Adapun sumbangan efektif yang 

dapat diberikan oleh variabel self regulated learning dan 

pola asuh permisif terhadap prokrastinasi akademik 

adalah 38,46%. 

 

 


