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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki beragam aktivitas dan tugas 

yang bervariasi. Manusia merasa semangat dalam mengerjakan sesuatu hal dan  

sebaliknya yaitu merasa malas. Perasaan malas mampu mendorong seseorang 

untuk menunda tugasnya, yang mana mengakibatkan tugas semakin menumpuk. 

Fenomena yang biasa terjadi dilingkungan pelajar sekarang ini adalah sebagian 

perilakunya banyak digunakan untuk hiburan atau kegiatan yang menyenangkan 

dibandingkan dengan kegiatan belajar. Fenomena ini dapat dilihat dari kebiasaan 

pelajar yang suka begadang, menonton televisi berjam-jam, jalan-jalan di mall 

atau plaza, kecanduan game online dan suka menunda pekerjaan (Savitri, 2011).  

Ketika seorang pelajar tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, 

membuang-buang waktu dengan sia-sia, suka menunda-nunda pekerjaan dengan 

melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat sehingga tugas terbengkalai dan 

tidak maksimal dalam menyelesaikan tugas, maka berpotensi terhambatnya siswa 

dalam meraih kesuksesan dan cenderung mendapatkan kegagalan. 

Di perkuat dengan pendapat Guru mata pelajaran, berdasarkan wawancara 

dengan salah satu Guru mata pelajaran, bahwa pelajar lebih sering mengerjakan 

pekerjaan rumah secara mendadak atau sehari sebelum pengumpulan tugas, 

dikarenakan pelajar sering mendapatkan tugas rumah dan banyaknya mata 

pelajaran yang ada di sekolah. Sedangkan wawancara peneliti dengan salah satu 

murid bahwa ia sering menunda-nunda mengerjakan tugas karena mereka sering 
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mendapat tugas dari setiap mata pelajaran dan sering melakukan  kegiatan lain di 

luar sekolah sehingga sering merasa kelelahan dan mereka selalu mengerjakan 

tugas pada waktu batas pengumpulan, misalnya sewaktu jam istirahat dengan 

alasan bahwa masih banyak tugas-tugas mata pelajaran lain yang harus 

diselesaikan dalam waktu yang berdekatan atau sehari sebelum pengumpulan 

tugas. 

Kegagalan atau kesuksesan seseorang sebenarnya bukan karena faktor 

intelegensi semata namun kebiasaan melakukan penundaan dalam melakukan 

suatu hal terutama penyelesaian tugas akademik yang dikenal dengan istilah 

prokrastinasi akademik. 

Hasil penelitian dari Aitken (Rosario, Costa, Nunez, Pienda, Solano, & 

Vallen, 2009) pada remaja, diperoleh fakta bahwa hampir 25% dari individu yang 

menganggap penundaan adalah masalah yang biasa atau berat. Penelitian lain 

menyebutkan memperoleh gambaran 13,4% tingkat prokrastinasi akademik siswa 

pada kategori sedang dan 1,03% pada kategori tinggi (Zakiyah, Hidayati,dan 

Setyawan, 2010). Solomon dan Rothblum menyatakan sekitar 25% sampai 

dengan 75% siswa mengatakan bahwa salah satu masalah di dalam lingkup 

akademiknya adalah prokrastinasi akademik dan sekitar 50% siswa sering 

melakukan prokrastinasi pada tugas-tugas akademiknya (Ferrari dkk, 1995). 

Prokrastinasi juga diungkapkan Burka dan Yuen (1983) bahwa siswa yang 

memliki masalah serius dengan prokrastinasi pada umumnya menjadi pemalas, 

tidak bisa mengatur waktu dan kurang disiplin. Namun,  Solomon dan Rothblum 

(1984) berpendapat siswa yang melakukan prokrastinasi beralasan bahwa mereka 
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merasa cemas, takut gagal, ingin sempurna dalam pekerjaan (perfeksionis), dan 

kurangnya rasa percaya diri. Kemudian, sepertiga dari kegiatan mereka sehari-hari 

dilakukan untuk prokrastinasi seperti tidur, membaca, atau menonton televisi 

(Pychyl dkk, 2000) 

Ferrari (1995) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

prokrastinasi adalah fatique (kelelahan), kurangnya motivasi, takut gagal, regulasi 

diri, efikasi diri, kontrol diri, tingkat kecemasan dalam disiplin, hubungan sosial, 

pola asuh, dukungan keluarga, kondisi lingkungan yang tingkat pengawasanya 

rendah serta tugas yang menumpuk (Rumiani, 2006). Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh La Forge (2005) bahwa prokrastinasi bisa terjadi jika 

kurangnya kemampuan regulasi diri dalam belajar. Penelitian lain juga 

menyatakan bahwa prokrastinasi terjadi karena rendahnya kemampuan regulasi 

diri dalam belajar dan kurangnya waktu untuk belajar (Wolters, 2003; Howell & 

Watson, 2007). 

Siswa yang dapat mengatur lingkungannya dengan baik menunjukkan 

mempunyai regulasi diri dalam belajar. Seperti yang dinyatakan Zimmerman dan 

Martinez-Pons bahwa siswa yang mempunyai regulasi diri dalam belajar 

menggunakan strategi-strategi belajar seperti membentuk lingkungan belajar serta 

mencari bantuan kepada guru dan teman. Pendapat yang sama juga mengatakan 

bahwa siswa yang mempunyai regulasi diri dalam belajar merupakan siswa yang 

secara metakognitif, motivasi dan perilakunya aktif berpartisipasi dalam proses 

belajar. Pendapat yang lain, menyatakan bahwa regulasi diri dalam belajar adalah 
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usaha yang dilakukan siswa dalam mencapai tujuan belajar dengan mengaktifkan 

dan mempertahankan pikiran, perilaku serta emosi (Zimmerman, 2004). 

Penelitian yang dilakukan Burka dan Yuen (1983) menyatakan bahwa 

prokrastinasi dapat terjadi karena keluarga yang terlalu menuntut dan meragukan 

kemampuan anak untuk menjadi sukses. Sedangkan, penelitian lain menyebutkan 

bahwa prokrastinasi bisa dicegah dengan adanya dukungan dari keluarga yang 

membantu anak-anak mereka untuk menghindari gangguan-gangguan yang ada, 

misalnya dengan belajar di tempat yang tenang, nyaman, memenuhi rencana 

belajar yang telah ditetapkan, mematikan televisi, ponsel dan lainnya (Rosario 

dkk, 2009). 

Di dukung oleh Hill dan Taylor (2004), keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan secara luas didefinisikan sebagai kerja sama antara orang tua dengan 

sekolah dan dengan anak-anaknya dengan tujuan untuk memberikan keuntungan 

dalam hasil pendidikan anaknya dan kesuksesan anaknya di masa depan. 

Ditambahkan pula bahwa keterlibatan orang tua dalam akademik atau pendidikan 

sering dioperasionalisasikan dalam bentuk menjadi sukarelawan di sekolah, 

adanya kontak atau komunikasi antara orang tua dengan guru dan dengan personal 

sekolah lainnya, turut hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah, 

keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas di rumah terkait dengan akademik, 

menghadiri pertemuan dengan guru (pertemuan orang tua murid dan guru) dan 

menjaga kualitas hubungan antara orang tua dan guru. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam tentang peran keterlibatan orangtua dan regulasi diri 
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dalam belajar terhadap prokrastinasi akademik. Menyimak pada penelitian-

penelitian tentang prokrastinasi akademik yang diuraikan diatas, sepanjang 

pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengaitkan 

antara keterlibatan orang tua dan regulasi diri dalam belajar dengan prokrastinasi 

akademik. 

B. Rumusan Masalah 

Menurut penjabaran di latar belakang masalah, tampak bahwa prokrastinasi 

akademik dimulai dari kehadiran tugas penting untuk dikerjakan pelajar dalam 

pencapaian tujuan belajar dan keberadaan niat awal mengerjakan. Tetapi 

rendahnya nilai kegunaan tugas mendorong pelajar menangguhkan tugas dan 

mengalihkan diri ke kegiatan lain yang sebenarnya tidak berguna, sehingga pelajar 

menjadi tidak produktif (Schouwenberg dalam Schraw, Olafson & Wadkins, 

2007). 

Penelitian yang dilakukan Wei-Bing dan Gregory (2009) mengtakan bahwa 

keterlibatan Orangtua sangat efektif dalam menunjang kinerja siswa disekolah. 

Keterlibatan tersebut juga mampu mengurangi permasalahan disiplin siswa 

dengan adanya kontrol Orangtua (Epstein & Sheldon, 2002; Hagekull, Bohlin,& 

Hammarberg, 2001). 

Selain itu, regulasi diri dalam belajar menurut Zimmerman adalah suatu 

proses yang digunakan untuk mengaktifkan dan mempertahankan pikiran, 

perilaku dan perasaan untuk mencapai tujuan belajar, sehingga siswa mampu 

mengatur dirinya sendiri sehingga dia tahu kapan waktu untuk belajar dan 

membuat belajar menjadi lebih mudah (Woolfolk, 2004). 
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Berdasarkan fenomena di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

penelitian, yaitu : Apakah terdapat hubungan antara keterlibatan Orangtua dan 

regulasi diri dalam belajar dengan prokrastinasi akademik? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji secara empirik hubungan keterlibatan orang tua dan regulasi diri dalam 

belajar dengan prokrastinasi akademik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritisnya untuk memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang 

psikologi pendidikan terutama peran keterlibatan orang tua dan regulasi 

diri dalam belajar terhadap prokrastinasi akademik 

2. Manfaat praktisnya menjadi bahan pertimbangan referensi mengenai 

perilaku prokrastinasi akademik dan variabel lain yang mempengaruhi 

prokrastinasi akademik. 

E. Kebaruan Penelitian 

Penelitian yang membahas tentang prokrastinasi akademik sudah banyak 

dilakukan. Penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh Janssen dan 

Carton (1999) membuktikan bahwa prokrastinasi akademik banyak dilakukan 

oleh siswa SMA, terutama siswa yang mempunyai locus of control eksternal 

dikarenakan kebanyakan dari mereka mempunyai manajemen waktu yang rendah 

sehingga memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikan tugas. Berbeda dengan 

siswa yang mempunyai locus of control internal, mereka lebih memerlukan 

sedikit waktu dalam menyelesaikan tugas. Selain itu Ghufron (2005) juga meneliti 
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tentang prokrastinasi pada siswa kelas dua madrasah aliyah (MA), hasilnya 

menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kontrol diri yang baik dan persepsi 

yang positif terhadap penerapan disiplin orang tua, maka prokrastinasi 

akademiknya akan rendah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa siswa yang 

mempunyai harapan yang tinggi untuk mendapat nilai yang baik, maka 

prokrastinasi akademiknya akan rendah dan begitu juga sebaliknya (Tan, Ang, 

Klassen, Yeo, Wong, Huan dan Cheng, 2008) 

Penelitian lain prokrastinasi akademik yang menghubungkan dengan pribadi, 

sekolah dan keluarga, menyebutkan bahwa prokrastinasi akademik akan semakin 

meningkat ketika siswa berada pada tingkat sekolah yang lebih tinggi, hal ini  

dikarenakan persepsi siswa yang dihadapkan pada kesulitan tugas sehingga siswa 

lebih memilih melakukan aktifitas lain yang lebih menyenangkan. Kecemasan 

siswa terhadap tugas-tugas yang dirasa sukar dan tidak menyenangkan juga 

menjadi faktor terjadinya prokrastinasi akademik (Rosario, Costa, Nunez, dan 

Pienda, 2009). 

Berorientasi dari data tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang hubungan antara peran keterlibatan orang tua dan regulasi diri dalam 

belajar terhadap prokrastinasi akademik siswa dan dari penelusuran penulis yang 

didapat belum ada penelitian tentang hubungan antara peran keterlibatan orangtua 

dan regulasi diri dalam belajar terhadap prokrastinasi akademik siswa. 


