
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahap perkembangan, siswa SMP dapat 

dikategorikan sebagai remaja awal. Pada usia remaja, 

pendidikan menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus 

dijalani. Namun demikian, dalam   menempuh pendidikan 

sering terjadi beberapa masalah dan hambatan yang 

dialami oleh remaja. Umumnya remaja sering mengeluh 

mengenai permasalahan seperti ketidaknyamanan dengan 

kondisi sekolah, cara guru mengajar, tugas yang dianggap 

terlalu banyak hingga adanya keengganan untuk belajar. 

Keengganan belajar yang terjadi  pada remaja tidak jarang 

mengakibatkan adanya tugas-tugas sekolah yang 

tertunda bahkan terbengkelai yang mengakibatkan 

kurangnya persiapan belajar untuk menghadapi ujian. 

Dalam bidang psikologi perilaku menunda dikenal 

dengan istilah prokrastinasi. Menurut Solomon & 

Rothblum (1984) umumnya siswa melakukan 

prokrastinasi dalam mengerjakan tugas dan menunda 

belajar ketika akan dilaksanakan ujian saja. Para siswa 

selalu mencari alasan untuk tidak segera mengerjakan 

tugas, padahal mereka menyadari ada tugas penting yang 

harus diselesaikan namun mereka lebih memilih untuk 

melakukan kegiatan  lain yang menyenangkan dan 



mendatangkan hiburan. Adapun bentuk dari 

prokrastinasi akademik yang dilakukan siswa dapat 

berupa penundaan mengerjakan tugas mengarang, 

penundaan belajar menghadapi ujian, penundaan tugas 

membaca, penundaan kinerja tugas administrasi, 

penundaan kinerja akademis secara keseluruhan. 

Fenomena prokrastinasi yang dijumpai dikalangan 

siswa SMP  bukan hal yang baru bagi dunia pendidikan. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama menjadi 

guru pembimbing di SMP Negeri 10 Salatiga, diketahui 

bahwa perilaku prokrastinasi akademik menjadi sebuah 

kebiasaan siswa dalam menghadapi tugas-tugas 

akademik. Para siswa melakukan prokrastinasi akademik 

untuk mengerjakan pekerjaan rumah maupun menunda 

untuk menghadapi ujian dengan melakukan aktifitas lain. 

Begitu juga siswa SMP Negeri 10 Salatiga mengeluh 

mengenai permasalahan seperti ketidaknyamanan dengan 

kondisi sekolah, cara guru mengajar, tugas yang dianggap 

terlalu banyak hingga adanya keengganan dalam belajar. 

Keengganan siswa dalam belajar  tidak jarang meng-

akibatkan adanya tugas-tugas sekolah tertunda. Dengan 

adanya batas waktu mengerjakan tugas, diharapkan 

siswa mampu mengerjakan tugasnya secara maksimal.  

 Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya 

perilaku prokrastinasi,  seperti  kelelahan,  self  efficacy,  

kecemasan  karena  takut  gagal, rendahnya kontrol diri, 



 
 

rendahnya motivasi, self regulated learning, pola asuh 

orang tua, dan lain-lain. Penelitian ini akan mengkaji 

pengaruh self regulated learning dan pola asuh permisif 

terhadap prokrastinasi akademik dengan pertimbangan 

apabila individu memiliki regulasi diri yang baik, dengan 

cara mengatur dan mengontrol proses belajarnya maka ia 

tidak akan melakukan prokrastinasi akademik, 

sebagaimana diungkapkan oleh Zimmerman (1990) yang 

menyebutkan bahwa jika seseorang kehilangan strategi 

dalam self regulated learning akan mengakibatkan proses 

belajar dan performa menjadi lebih buruk, dalam hal ini 

siswa cenderung melakukan prokrastinasi akademik. 

Sementara itu Santrock (2007) menjelaskan, bahwa dalam 

pola asuh permisif, orang tua yang memperbolehkan anak 

berbuat apa saja akan mengakibatkan anak agresif, tidak 

patuh pada orang tua, sok kuasa, 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. Pendapat 

ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Loa (2012) yang menemukan tidak ada hubungan 

antara prokrastinasi akademik dan pola asuh permisif 

orang tua pada mahasiswa Psikologi, Universitas 

Surabaya. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan 

Ramdhani (2013) menemukan tidak ada pengaruh pola 



asuh orang tua terhadap prokrastinasi akademik pada 

siswa SMP Negeri 2 Anggana, Kutai Kartanegara, 

Kalimantan Timur. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama 

menjadi guru pembimbing di SMP Negeri 10 Salatiga, 

diketahui bahwa perilaku prokrastinasi akademik menjadi 

sebuah kebiasaan siswa dalam menghadapi tugas-tugas 

akademik. Para siswa melakukan prokrastinasi akademik 

untuk mengerjakan pekerjaan rumah maupun menunda 

untuk menghadapi ujian dengan melakukan aktifitas lain.  

Dari observasi awal yang dilakukan pada 20 Mei 2014 di 

SMP Negeri 10 Salatiga, di setiap kelas dari kelas VII 

sampai kelas IX, sebagian besar siswa melakukan  

prokrastinasi akademik dalam bentuk menunda 

mengerjakan pekerjaan rumah, dan datang terlambat 

masuk kelas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan 

untuk mengetahui  apakah self regulated learning dan 

pola asuh permisif sebagai prediktor prokrastinasi 

akademik siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Salatiga. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian yaitu: apakah self regulated learning dan pola 

asuh permisif merupakan prediktor prokrastinasi 

akademik siswa SMP Negeri 10 Salatiga. 



 
 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk 

menguji self regulated learning dan pola asuh permisif 

sebagai prediktor prokrastinasi akademik siswa SMP 

Negeri 10 Salatiga. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

bahwa self regulated learning dan pola asuh 

permisif sebagai prediktor prokrastinasi akademik 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Salatiga. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi 

referensi bagi para peneliti selanjutnya yang 

ingin mengembangkan penelitian terkait 

dengan self regulated learning, pola asuh 

permisif dan prokrastinasi akademik. 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pemahaman bagi para siswa bahwa self 

regulated learning dan pola asuh permisif 

merupakan prediktor prokrastinasi akademik 

siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

salatiga 



 


