
 
 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Prokrastinasi Akademik 

2.1.1. Pengertian 

Persoalan  klasik  yang  hingga  kini  tetap  ada  

dalam  dunia  pendidikan dari jenjang pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi  adalah  masih  sering  terjadinya  

prokrastinasi akademik. Steel (2007) dalam Burka  &  

Yuen  (2008) menjelaskan 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. 

Rothblum et al. (1986) dalam Senecal et al. (1995), 

mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai 

kecenderungan untuk selalu atau hampir selalu menunda 

tugas-tugas akademik. 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. 

Sedangkan Lay (1995) dalam Senecal et al. (2003) 



 
 

menjelaskan, bahwa prokrastinasi akademik biasanya 

didefinisikan sebagai kecenderungan irasional untuk 

menunda di awal dan/atau penyelesaian tugas akademik. 

Siswa mungkin memiliki niat untuk melakukan suatu 

kegiatan akademik dalam jangka waktu yang diinginkan 

atau diharapkan, namun gagal untuk melakukannya. 

Secara sederhana, penundaan terjadi karena niat untuk 

segera memulai dan menyelesaikan tugas lebih rendah 

jika dibandingkan dengan niat mengerjakan aktivitas lain. 

Akibatnya, perilaku prokrastinasi senantiasa terjadi 

selama masih ada aktivitas lain yang dianggap lebih 

menyenangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa prokrastinasi akademik adalah kecenderungan 

irasional untuk menunda secara sengaja dalam 

menyelesaikan tugas akademik dengan melakukan 

kegiatan lain. 

Dapat juga dikatakan bahwa setiap individu yang 

mempunyai kecenderungan untuk menunda, atau tidak 

segera memulai suatu kerja ketika menghadapi suatu 

tugas disebut sebagai seseorang yang melakukan 

prokrastinasi. Tidak peduli apakah penundaan tersebut 

mempunyai alasan atau tidak, setiap penundaan dalam 

menghadapi suatu tugas disebut prokrastinasi. 

Penundaan tersebut menyebabkan gagal menyelesaikan 

tugas dengan tepat waktu. 



 
 

2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Prokrastinasi 

Terbentuknya tingkah laku prokrastinasi dapat saja 

dipengaruhi berbagai faktor. Burka & Yuen (2008) 

menjelaskan, bahwa prokrastinasi terjadi karena tugas-

tugas yang menumpuk terlalu banyak dan harus segera 

dikerjakan. Pelaksanaan tugas yang satu dapat 

menyebabkan tugas lain tertunda. Ditambahkan oleh 

Burka & Yuen (2008), bahwa kondisi lingkungan dengan 

tingkat pengawasan rendah atau kurang akan 

menyebabkan timbulnya kecenderungan prokrastinasi, 

dibandingkan dengan lingkungan yang penuh 

pengawasan. Sementara itu, menurut Ferrari et al. (1995), 

reward dan punishment dari orang tua maupun guru juga 

dapat menjadi penyebab munculnya prokrastinasi. 

Adanya obyek lain yang memberikan reward lebih 

menyenangkan daripada obyek yang diprokrastinasi. 

Disamping reward yang diperoleh, prokrastinasi akademik 

juga cenderung dilakukan pada jenis tugas sekolah yang 

mempunyai punishment atau konsekuensi dalam jangka 

waktu yang lebih lama daripada tugas yang memiliki 

konsekuensi dalam jangka pendek. 

Menurut Ferrari et al. (1995) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prokrastinasi akademik dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. 



 
 

1. Faktor internal. 

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri 

individu yang dapat memicu munculnya prokrastinasi, 

meliputi kondisi fisik dan kondisi psikologis. 

a. Kondisi fisik individu. Seseorang yang mengalami 

kelelahan akan memiliki kecenderungan untuk 

melakukan prokrastinasi. Ferrari et al. (1995) juga 

menjelaskan bahwa  tingkat inteligensi seseorang 

tidak mempengaruhi perilaku prokrastinasi, 

walaupun prokrastinasi sering disebabkan oleh 

adanya keyakinan-keyakinan irasional yang dimiliki 

seseorang. 

b. Kondisi psikologis individu. Tipe kepribadian 

individu yang turut mempengaruhi timbulnya 

perilaku prokrastinasi, misalnya kemampuan sosial 

individu yang tercermin dalam kemampuan 

beradaptasi dan tingkat kecemasan dalam 

berhubungan sosial. Ferrari et al. (1995) juga 

menjelaskan bahwa besarnya motivasi yang dimiliki 

oleh individu juga akan mempengaruhi 

prokrastinasi secara negatif, dimana semakin tinggi 

motivasi intrinsik yang dimiliki individu ketika 

menghadapi tugas akan semakin rendah 

kecenderungan untuk  melakukan prokrastinasi 

akademik. 



 
 

2. Faktor eksternal. 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di 

luar diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi. 

Faktor-faktor itu antara lain berupa pola asuh orang 

tua dan lingkungan yang konduksif. 

a. Pola asuh orang tua. Hasil penelitian Ferrari dan 

Ollivete (2006) menemukan bahwa tingkat 

pengasuhan demokratis ayah menghasilkan anak 

perempuan yang bukan prokrastinasi. Ibu yang 

memiliki kecenderungan menghindari prokrastinasi 

menghasilkan anak perempuan yang memiliki 

kecenderungan untuk menghindari prokrastinasi 

pula. 

b. Kondisi lingkungan yang linient prokrastinasi 

akademik lebih banyak dilakukan pada lingkungan 

yang rendah dalam pengawasan daripada 

lingkungan yang penuh pengawasan. Tingkat atau 

level sekolah, juga apakah sekolah terletak di desa 

maupun di kota tidak mempengaruhi perilaku 

prokrastinasi akademik seseorang. 

Berdasarkan hasil survei, Steele (2007) 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor berikut dapat 

berdampak pada respon individu untuk menunda tugas: 

a. Keengganan untuk melaksanakan tugas. Dalam hal ini 

menghindari selama mungkin terhadap tugas yang 

tidak menyenangkan, membosankan atau sulit.  



 
 

b. Khawatir tentang kegagalan. Individu lebih memilih 

untuk dilihat dan dinilai oleh orang lain karena kurang 

berusaha, bukan karena kurang mampu melaksana-

kan tugas tepat waktu. 

c. Depresi atau suasana hati tidak nyaman. Tingkat 

motivasi rendah, timbul depresi, atau hanya merasa 

tidak nyaman dalam menanggapi tugas. 

d. Penentangan. Menunda tugas dimulai karena kebenci-

an terhadap tugas itu sendiri. 

e. Masalah manajemen waktu. Tidak dapat memper-

kirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas. 

f. Faktor lingkungan, misalnya tempat belajar, ber-

dampak pada motivasi untuk memulai. 

g. Menikmati bekerja di bawah tekanan. Dalam hal ini 

bekerja dekat dengan batas waktu. 

Solomon & Rothblum (1984) mengemukakan 

beberapa faktor yang berkorelasi dengan prokrastinasi 

akademik, yaitu manajemen waktu yang buruk, lokus 

kendali diri, perfeksionis, takut gagal, dan menghindari 

tugas. Sedangkan Knaus (1993) mengemukakan sembilan 

faktor yang menyebabkan individu mengalami 

prokrastinasi, yaitu: 1) manajemen waktu yang buruk, 2) 

kesulitan konsentrasi, (3) takut dan cemas, 4) keyakinan 

tak rasional, 5) masalah pribadi, 6) kejenuhan, 7) harapan 

tak realistis, 8) perfeksionis, dan 9) takut gagal. 



 
 

2.1.3. Aspek-Aspek Prokrastinasi 

Milgram (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) 

mengemukakan bahwa terdapat empat aspek dalam 

perilaku prokrastinasi, antara lain: 

a. Suatu perilaku yang melibatkan unsur penundaan, 

baik untuk memulai maupun menyelesaikan suatu 

tugas atau aktivitas. 

b. Menghasilkan atribut-atribut lain yang lebih jauh 

misalnya keterlambatan menyelesaikan tugas maupun 

kegagalan dalam mengerjakan tugas. 

c. Melihatkan suatu tugas yang dipersepsikan oleh 

pelaku prokrastinasi sebagai suatu tugas yang penting 

untuk dikerjakan, misalnya tugas kantor, tugas 

sekolah maupun tugas rumah tangga. 

d. Menghasilkan keadaan  emosional yang tidak 

menyenangkan misalnya perasaan cemas, perasaan 

bersalah, marah, panik dan sebagainya.  

Selanjutnya Tuckman (1991) mengemukakan 

aspek-aspek prokrastinasi menjadi tiga macam, yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Membuang waktu  

Seorang prokrastinator biasanya memiliki ke-

cenderungan untuk membuang-buang waktu hingga 

akhirnya dapat melakukan penundaan. Menurut 

Tuckman (1991) setiap orang mempunyai 



 
 

kecenderungan untuk melakukan suatu penundaan 

dalam melakukan suatu tugas ataupun pekerjaannya. 

2. Task avoidance (menghindari tugas) 

Yang dimaksud dengan task avoidance yaitu keadaan 

dimana seseorang cenderung menghindar dalam 

mengerjakan tugas dikarenakan mengalami kesulitan 

ketika melakukan hal yang dianggap tidak 

menyenangkan. Kemudahan dan kesenangan 

seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan 

penundaan atau prokrastinasi. 

3. Blaming other (menyalahkan orang lain) 

Yang dimaksud blaming other (menyalahkan orang lain) 

adalah kecenderungan menyalahkan kejadian 

eskternal atau orang lain untuk setiap konsekuensi 

dari prokrastinasi. Seseorang yang melakukan 

prokrastinasi biasanya cenderung akan menyalahkan 

orang lain atau kejadian eksternal. Hal tersebut 

dimungkinkan akibat dari konsekuensi prokrastinasi 

yang dilakukan menyebabkan kegagalan atau 

keraguan diri sehingga menyalahkan orang lain atau 

kejadian eksternal. 

Dalam penelitian ini, aspke-aspek prokrastinasi 

menurut Tuckman (1991) yaitu membuang waktu, task 

avoidance (menghindari tugas), dan blaming other 

(menyalahkan orang lain) yang akan digunakan sebagai 



 
 

alat ukur untuk mengukur variabel prokrastinasi, dengan 

pertimbangan ketiga aspek tersebut sangat sesuai dengan 

kondisi subyek penelitian. 

2.1.4. Teori  Prokrastinasi 

a. Psikodinamik. 

Penganut psikodinamik beranggapan bahwa 

masa kanak-kanak akan mempengaruhi 

perkembangan proses kognitif seseorang ketika 

dewasa, terutama trauma. Orang yang pernah 

mengalami trauma akan suatu tugas tertentu, 

misalnya gagal menyelesaikan tugas sekolahnya, akan 

cenderung melakukan prokrastinasi ketika dihadapkan 

lagi pada suatu tugas yang sama. Individu akan selalu 

teringat kepada pengalaman kegagalan dan perasaan 

tidak menyenangkan yang pernah dialami. Oleh sebab 

itu, individu tersebut akan menunda mengerjakan 

tugas yang dipersepsikan akan mendatangkan 

perasaan seperti masa kecil lalu (Ferrari et al., 1995). 

b. Behavioristik 

Penganut psikologi behavioristik beranggapan 

bahwa perilaku prokrastinasi akademik muncul akibat 

proses pembelajaran. Seseorang melakukan 

prokrastinasi akademik karena dia pernah 

mendapatkan punishmen atas perilaku tersebut. 

Seseorang yang pernah merasakan sukses dalam 



 
 

melakukan suatu tugas sekolah dengan melakukan 

penundaan, cenderung akan mengulangi lagi 

perbuatannya. Sukses yang pernah dia rasakan akan 

dijadikan reward untuk mengulangi perlaku yang sama 

pada masa yang akan datang (Ferrari et al., 1995). 

c. Kognitif dan Cognitive Behavioral  

Ellis dan Knaus (dalam Ferrari et al., 1995) 

memberikan penjelasan tentang prokrastinasi 

akademik dari sudut pandang cognitive behavioral. 

Prokrastinasi akademik terjadi karena adanya 

keyakinan irasional yang dimiliki seseorang. Keyakinan 

irasional tersebut dapat disebabkan oleh suatu 

kesalahan dalam mempersepsikan tugas sekolah. 

Menurut Burka dan Yuen (2008) seseorang melakukan 

prokrastinasi akademik karena takut akan gagal (fear 

of the failure) yaitu ketakutan yang berlebihan untuk 

gagal. Seseorang menunda-nunda mengerjakan tugas 

sekolahnya karena takut jika gagal menyelesaikan 

akan mendatangkan penilaian yang negatif akan 

kemampuannya. Akibatnya seseorang menunda-nunda 

untuk mengerjakan tugas yang dihadapinya. 

Dalam penelitian ini, teori kognitif dan behavioral 

cognitive yang akan dipakai sebagai alat ukur karena 

sering ditemui dalam diri seorang siswa yang melakukan 



 
 

prokrastinasi, artinya kondisi riil yang ada pada diri 

subyek penelitian sangat relevan dengan teori tersebut.  

 

2.2. Self Regulated Learning  

2.2.1. Pengertian Self Regulated Learning 

Menurut Bandura (dalam Alwisol, 2005) self 

regulated learning adalah kemampuan manusia sebagai 

pribadi yang dapat mengatur diri  sendiri, mempengaruhi 

tingkah laku dengan cara mengatur lingkungannya, 

menciptakan dukungan kognitif, mengadakan 

konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kemampuan 

kecerdasan untuk berpikir untuk berpikir simbolik 

menjadi sarana yang kuat untuk menangani 

lingkungannya, misalnya dengan menyimpan pengalaman 

(dalam ingatan) dalam wujud verbal dan gambaran 

imajinatif hasil yang diinginkan pada masa yang akan 

datang, kemampuan untuk menggambarkan secara 

imajinatif hasil yang diinginkan pada masa yang akan 

datang dan mengembangkan strategi tingkah laku yang 

membimbing ke arah tujuan jangka panjang. 

Zimmerman (1986, 1989) mendefinisikan self 

regulated learning sebagai proses dimana siswa 

mengaktifkan dan mengendalikan kognisi, perilaku dan 

perasaannya yang secara sistematis berorientasi pada 

pencapaian tujuan. Selanjutnya Santrock (2007) 

mendefinisikan self regulated learning terdiri dari 



 
 

pengawasan diri dalam pikiran, perasaan dan perilaku 

agar mencapai suatu tujuan. Tujuan ini bisa jadi berupa 

tujuan akademik (meningkatkan pemahaman dalam 

membaca, menjadi penulis yang baik, belajar perkalian, 

mengerjakan pertanyaan yang relevan) atau tujuan 

sosioemosional (mengontrol kemarahan, belajar akrab 

dengan teman sebaya). Sedangkan Pintrich (2000) dalam 

Gendron (2011) mendefinisikan self-regulated learning 

sebagai proses konstruktif dimana peserta didik mampu 

menetapkan tujuan untuk pembelajaran mereka dan 

kemudian berusaha untuk memantau, mengatur, dan 

mengendalikan kognisi, motivasi, dan perilaku, dipandu 

dan dibatasi oleh tujuan mereka dan fitur kontekstual 

dalam lingkungan. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa self regulated learning adalah proses 

aktif dimana siswa mampu mengatur, mengawasi dan 

mengontrol diri mereka sendiri baik secara kognisi, 

motivasi dan perilaku dalam proses pencapaian tujuan 

belajar. Dengan demikian self-regulated learning mengacu 

pada kemampuan individu untuk memahami dan 

mengendalikan lingkungan belajar. Secara alami siswa 

telah mengetahui bagaimana cara mengatur diri mereka 

sebagai pelajar dan memiliki pengetahuan tentang tugas-

tugas belajar dan lingkungan. Individu memiliki 

pemahaman tentang berbagai strategi pembelajaran, dan 



 
 

individu tahu bagaimana, kapan, dan mengapa 

menggunakan strategi dalam konteks tertentu. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Zimmerman (1989) self 

regulated learner adalah siswa yang secara metakognitif, 

motivasional dan behavioral merupakan peserta aktif 

dalam proses belajar. Siswa tersebut secara pribadi 

memulai dan mengarahkan upaya mereka sendiri untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan daripada 

mengandalkan instruksi guru, orang tua, atau orang lain. 

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Self Regulated Learning   

Menurut Bandura (dalam Alwisol, 2005) terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi self-regulated learning 

yaitu: 

1. Faktor Internal. 

Faktor eksternal berinteraksi dengan faktor 

internal dalam pengaturan diri sendiri. Bandura 

mengemukakan ada tiga bentuk pengaruh internal: 

a. Observasi diri (self observation) dilakukan 

berdasarkan faktor kualitas penampilan, 

orisinalititas tingkah laku lainnya. Apa yang 

diobservasi seseorang tergantung minat dan konsep 

dirinya. 

b. Proses penilaian tingkah laku (judgemental process) 

adalah melihat keesuaian tingkah laku dengan 

standart pribadi, Membandingkan tingkah laku 



 
 

dengan norma standart atau dengan tingkah laku 

orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu 

aktifitas dan memberi atributsi performansi. 

c. Reaksi diri afektif (self response) berdasarkan 

pengamatan dan penilaian, orang mengevaluasi diri 

sendiri positif atau negatif dan kemudian 

menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Bisa 

terjadi tidak muncul reaksi afektif, karena fungsi 

kognitif membuat keseimbangan yang 

mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi 

kurang bermakna secara invidual. 

2. Faktor eksternal. 

a. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-

pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi 

tingkah laku seseorang melalui orang tua, guru, 

anak-anak belajar baik buruk tingkah laku yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kemudian 

dengan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan 

yang lebih luas anak kemudian mengembangkan 

standart yang dapat dipakai untuk menilai prestasi 

diri. 

b. Self Regulation dalam bentuk penguatan 

(reinforcement). Hadiah tidak selalu memberi 

kepuasan, orang membutuhkan intensif yang 

berasal dari lingkungan eksternal. Standart tingkah 

laku dan penguatan biasanya bekerjasama, ketika 



 
 

orang dapat mencapai standart tingkah laku 

tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku 

semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. 

Perkembangan self regulation dipengaruhi oleh 

banyak faktor, diantaranya modelling dan self efficacy 

(Zimmerman, Printich dan Schunk, dalam Santrock 

2007). Model adalah sumber penting untuk 

menyampaikan self regulation yang dapat dicontohkan 

oleh model perencanaan dan pengelolaan waktu secara 

efektif, memperhatikan dan konsentrasi, 

mengorganisasikan dan menyimpan informasi secara 

strategis, membangun lingkungan belajar atau cara kerja 

yang proaktif, dan menggunakan sumber daya sosial. 

Misalnya siswa mengamati guru melakukan strategi 

manajemen waktu yang efektif dan menjelaskan prinsip 

yang tepat. Dengan mengamati model itu siswa dapat 

percaya bahwa mereka juga merencanakan strategi 

manajemen waktu yang efektif yang menciptakan 

perasaan self efficacy terhadap regulasi diri akademik dan 

memotivasi siswa untuk melakukan aktifitas itu.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang mempengaruhi self regulated 

learning adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun yang masuk faktor eksternal adalah faktor 

lingkungan yang berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh 

pribadi, dan self regulation dalam bentuk penguatan 



 
 

(reinforcemen). Sedangkan faktor internal yaitu observasi 

(self observation) proses penilaian tingkah laku 

(jugemental procces), dan reaksi diriafektif (self respons). 

2.2.3. Aspek-Aspek Self Regulated Learning 

Menurut Zimmerman (1990) self-regulated learning 

terdiri dari 3 aspek umum dalam pembelajaran akademis, 

yaitu: 

a. Kognisi. Dalam self-regulated learning adalah 

kemampuan siswa merencanakan, menetapkan tujuan, 

mengatur, memonitor diri, dan mengevaluasi diri pada 

berbagai sisi selama proses penerimaan. Proses ini 

memungkinkan mereka untuk menjadi menyadari diri, 

banyak mengetahui dan menentukan pendekatan 

dalam belajar. 

b. Motivasi. Dalam self-regulated learning yaitu dimana 

siswa merasakan self-efficacy yang tinggi, atribusi diri 

dan berminat pada tugas intrinsik. 

c. Perilaku. Dalam self regulated learning ini merupakan 

upaya siswa untuk memilih, menstruktur, dan 

menciptakan lingkungan yang mengoptimalkan belajar. 

Mereka mencari nasihat, informasi dan tempat di mana 

mereka yang paling memungkinkan untuk belajar. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Wolters et al. 

(2003) juga membagi aspek-aspek self-regulated learning 

kedalam tiga aspek sebagai berikut: 



 
 

a. Kognitif. Regulasi dan kontrol kognitif termasuk jenis 

aktivitas kognitif dan metakognitif yang mana individu 

mengunakannya untuk beradaptasi dan mengubah 

kognisi mereka. Satu aspek pokok dari regulasi dan 

kontrol kognisi yaitu pemilihan yang sebenarnya dan 

penggunaan berbagai strategi kognitif untuk 

mengingat, belajar, penalaran, pemecahan masalah 

dan berpikir. 

b. Motivasi. Motivasi secara konsisten digambarkan 

sebagai sebuah determinan penting dari belajar dalam 

pengaturan akademik. Pada cara yang sama bahwa 

pelajar dapat meregulasi kognisi mereka, mereka dapat 

meregulasi motivasi dan pengaruh mereka. Wolters 

menjelaskan regulasi motivasi seperti kegiatan dimana 

individu dengan sengaja bertindak untuk memulai, 

mempertahankan atau menambah kesediaan untuk 

memulai, menyediakan arah kerja atau untuk 

menyelesaikan kegiatan atau tujuan tertentu. Pada 

tingkatan umum, regulasi motivasi meliputi pemikiran, 

tindakan atau perilaku dimana individu bertindak 

untuk mempengaruhi pilihan, usaha atau ketekunan 

untuk tugas-tugas akademik. 

c. Perilaku. Regulasi perilaku adalah aspek dari regulasi 

diri yang melibatkan usaha individu untuk mengontrol 

perilaku tampak mereka. Mengikuti model triadik 

sosial kognitif (Bandura 1986; Zimmerman 1989) 



 
 

dimana perilaku merupakan aspek dari individu 

tersebut, walaupun "diri" internal itu tidak diwakili 

oleh kognisi, motivasi, dan pengaruh. Namun 

demikian, individu dapat mengamati perilaku mereka 

sendiri, memonitor, dan mencoba untuk mengontrol 

dan mengatur itu, dan dengan demikian kegiatan ini 

dapat dianggap regulasi diri bagi setiap individu. 

2.2.4. Teori Self Regulated Learning 

Self regulated learning merupakan kemampuan 

dimana individu aktif dengan sengaja mengontrol proses 

kognitif, motivasi (keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan 

kondisi emosi) dan perilaku untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah diterapkan. Jadi dapat dikatakan 

bahwa semakin baik self regulated learning, maka akan 

semakin baik hasil yang ingin dicapai. Sebaliknya, jika 

siswa memiliki self regulated learning rendah, maka 

kurang dapat melakukan perencanaan, pemantauan, 

evaluasi pembelajaran dengan baik, kurang mampu 

melakukan melakukan pengelolaan potensi dan sumber 

daya yang baik, sehingga hasil tidak optimal, sesuai 

dengan potensi diri yang dimilikinya, Zimmerman (1998). 

Guna memahami teori self regulated learning dibawah ini 

gambar skema teori Self regulated learning menurut 

Zimmerman (1988). 

 



 
 

 

 

 

  

 

       

  

 

 
2.2.5. Peran Self Regulated Learning Terhadap 

Prokrastinasi Akademik 
 

Fenomena prokrastinasi hampir 75% banyak 

dialami oleh kalangan mahasiswa, sekarang ini 

prokrastinasi akademik telah banyak dilakukan oleh 

pelajar, kemungkinan disebabkan oleh beban kurikulum 

yang semakin banyak. Jika dari masa remaja sudah 

melakukan prokrastinasi akademik, maka kemungkinan 

menjadi mahasiswa tingkat prokrastinasi akademik 

semakin meningkat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa prokrastinasi akademik pada remaja merupakan 

salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prokrastinasi akademik ada dua macam yaitu faktor 

Self Regulated 
Learning 

Kognitif 

Perilak
u 

Motivas
i 

Keyakinan individu 
(Self Efficacy), 

Nilai-nilai intrinsik 
(Intrinsik value),  
Kecemasan (Task 

anxiety) 

Merencanakan, 
Memantau, 
Menerapkan, 
Mengevaluasi, 
Memperbaiki. 



 
 

internal dan eksternal. Yang masuk dalam faktor internal 

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

mempengaruhi prokrastinasi akademik. Salah satu faktor 

yang termasuk kedalam faktor internal yaitu self 

regulation. Self regulation berkaitan dengan kemampuan 

individu yang secara aktif mengontrol proses kognitif, 

afektif dan perilaku untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya. Istilah self regulation yang 

digunakan dalam belajar dikenal dengan self regulated 

learning. Santrock (2007) menjelaskan bahwa self 

regulated learning dari peningkatan diri dan pengawasan 

dalam pikiran, perasaan dan perilaku untuk mencapai 

suatu tujuan. Penelitian yang dilakukan Savira dan 

Suharsono (2013) menemukan bahwa self regulated 

learning berhubungan negatif signifikan dengan 

prokrastinasi akademik. 

2.3. Pola Asuh Permisif 

2.3.1. Pengertian Pola Asuh Permisif 

Baumrind (dalam Santrock, 2007), pola asuh orang 

tua adalah sikap orang tua terhadap anak dengan 

mengembangkan aturan-aturan dan mencurahkan kasih 

sayang kepada anak. Adapun Steinberg (dalam Burns, 

2003) mengungkapkan pola asuh sebagai kumpulan dari 

sikap terhadap anak yang dikomunikasikan kepada anak 

dan menciptakan suasana emosional dimana perilaku-



 
 

perilaku orang tua diekspresikan. Sedangkan Marcoby 

(dalam Barns, 2003) mendefinisikan pola asuh sebagai 

interaksi orang tua dan anak yang didalamnya orang tua 

mengeskpresikan sikap-sikap, nilai-nilai, minat-minat 

dan harapan-harapannya dalam mengasuh dan 

memenuhi kebutuhan anak. Berdasarkan uraian-uraian 

dapat diambil kesimpulan bahwa pola asuh orang tua 

adalah sikap orang tua terhadap anak dengan 

mengembangkan aturan-aturan dan mencurahkan kasih 

sayang kepada anak.  

 Santrock (2007) membagi 3 macam pola asuh 

orang tua yaitu authoritative, authoritarian, dan 

permissive. Sesuai dengan judul penelitian, maka 

pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada pola asuh 

permisif. Bee & Boyd (2007) mengartikan pola asuh 

permisif yaitu pola asuh yang di dalamnya ada 

kehangatan dan toleran terhadap anak, orang tua tidak 

memberikan batasan, tidak menuntut, tidak terlalu 

mengontrol dan cenderung kurang komunikasi. Hurlock 

(1980) menambahkan bahwa pola asuh permisif tidak 

memiliki konsekuensi, peraturan dan hukuman bagi anak 

atas perbuatannya serta pola komunikasi yang terjadi 

hanya satu arah saja yaitu dari anak karena orang tua 

hanya mengikuti saja. Sedangkan Papalia (2009) 

mengungkapkan, bahwa pola asuh permisif adalah orang 

tua yang menghargai ekspresi diri dan pengaturan diri. 



 
 

Mereka hanya membuat sedikit permintaan dan 

membiarkan anak sedapat mungkin memonitor aktivitas 

mereka sendiri. Mereka hangat, jarang menghukum, tidak 

mengontrol, dan tidak menuntut. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh permisif adalah pola asuh 

dimana tidak ada kontrol maupun kepedulian orang tua 

terhadap siswa, sehingga siswa cenderung berbuat sesuka 

hati. 

2.3.2. Jenis-Jenis Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif oleh Marcoby dan Martin (dalam 

Santrock, 2007) dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

a. Pola asuh permissive indifferent parenting (permisif 

tidak peduli). 

Pola asuh permisif tidak peduli adalah suatu pola 

dimana orang tua sangat tidak ikut campur dalam 

kehidupan anak. Orang tua akan melakukan apapun 

yang dibutuhkan untuk meminimalisir waktu dan 

energi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan 

anak. Mereka kurang menunjukkan sikap menerima 

terhadap anak, tidak peduli pada apa yang telah, 

sedang atau dilakukan anak. Mereka bahkan hanya 

mengetahui sedikit sekali mengenai anak mereka. Hal 

ini berkaitan dengan perilaku sosial anak yang tidak 

cukup, terutama kurangnya pengendalian diri. Anak 

yang orang tuanya bersifat pemisif tidak peduli 



 
 

mendapat kesan bahwa aspek lain dari kehidupan 

orang tua lebih penting dari pada si anak. Selain itu 

mereka biasanya tidak cakap secara sosial, mereka 

menunjukkan pengendalian diri yang buruk dan tidak 

bisa menangani kebebasan anak dengan baik. 

b. Pola asuh permisif indulgen parenting (permisif  

memanjakan) 

Pola asuh permisif memanjakan adalah pola asuh 

dimana orang tua sangat terlibat dengan anak tetapi 

sedikit sekali menuntut atau mengendalikan mereka. 

Orang tua yang bersifat permisif memanjakan dan 

mengijiinkan si anak tidak pernah belajar bagaimana 

mengendalikan perilakumereka sendiri danselalu 

berharap mereka bisa mendapat semua keinginannya. 

Selain itu orang tua tidak membuat aturan dan 

batasan yang jelas. Tuntutan terhadap anak rendah. 

Orang tua tidak bisa memonitor aktivitas anak. Anak 

bebas mengekspresikan emosi dan dorongannya 

sesuka hati. Jika peraturan dibuat, hanyalah 

formalitas. Anak tidak memiliki kewajiban untuk 

menaati peraturan tersebut.  

Coloroso (2006) menyatakan pola asuh permisif 

adalah pola asuh orang tua yang tidak memiliki aturan 

yang kuat dan konsisten. Pola asuh ini terbagi menjadi 

dua jenis yaitu:  



 
 

a. Struktur tidak konsisten: orang tua tidak mengetahui 

cara menciptakan sebuah struktur yang sehat, 

konsisten dan ada batas-batas. Orang tua dengan pola 

asuh ini cenderung terlibat dalam kehidupan anak-

anaknya dan selalu berada di dekat anak untuk 

meringankan masalah dan menolong anak dari setiap 

kesulitan. 

b. Struktur menyingkirkan anak serta memaksa anak 

untuk mengatasi masalahnya sendiri. Orang tua 

memiliki permasalahan pribadi dan terlalu sibuk 

dengan kehidupannya sendiri. Anak dengan pola asuh 

ini mengalami kesepian, kehilangan, dan kesedihan. 

Hal ini tidak nampak secara fisik. Anak merasa tidak 

dicintai dan tersingkir. Anak merasa harus 

menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa 

bantuan siapa pun. 

 

2.3.3. Ciri-Ciri Pola Asuh Permisif 

Janssen dan Gerris (dalam Mahmud, 2003) 

menyebutkan dua ciri pola asuh permisif yaitu: 

a. Kontrol orang tua sangat kurang. Orang tua yang 

permisif tidak menuntut anak untuk berperilaku 

sesuai norma yang ada. 

b. Hukuman tidak pernah diberikan. Orang tua yang 

permisif tidak memberikan hukuman tatkala anak 

berperilaku tidak sesuai dengan norma yang ada. 



 
 

Sedangkan menurut Stewart dan Koch (1983) dalam 

Panji (2006), ciri-ciri pola asuh permisif adalah sebagai 

berikut: 

a. Orang tua yang mempunyai pola asuh permisif 

cenderung selalu memberikan kebebasan kepada anak 

tanpa memberikan kontrol sama sekali. 

b. Anak dituntut atau sedikit sekali dituntut untuk suatu 

tanggung jawab, tetapi mempunyai hak yang sama 

seperti orang dewasa. 

c. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri 

dan orang tua tidak banyak mengatur anaknya. 

2.3.4. Aspek-Aspek Pola Asuh Permisif 

Olson (1991) dalam Andriani (2005) menyebutkan 

dua aspek pola asuh permisif, yaitu: 

a. Otoritas. Orang tua yang permisif memberikan otoritas 

kepada anak-anaknya. Anak-anak dibiarkan bebas 

bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. 

b. Pengabaian keputusan. Anak-anak yang diasuh 

dengan pola asuh permisif dibiarkan mengambil 

keputusan sendiri tanpa bimbingan orang tua. 

Menurut Hurlock (1993), aspek-aspek pola asuh 

permisif meliputi: 

a. Kontrol terhadap anak kurang. Hal ini menyangkut 

dengan tidak adanya pengarahan perilaku anak sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat. Orang tua 



 
 

tidak menaruh perhatian dengan siapa saja anak 

bergaul. 

b. Pengabaian keputusan. Anak-anak dibiarkan 

mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan orang 

tua. 

c. Orang tua bersifat masa bodoh. Hal ini berkaitan 

dengan ketidakpedulian orang tua terhadap anak. 

Tidak adanya hukuman ketika anak sedang 

melakukan tindakan yang melanggar norma. 

d. Orang tua kurang memperhatikan anak. Mengenai 

kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai dengan 

keinginan anak, tidak adanya nasihat ketika anak 

berbuat salah, kurang memperhatikan pendidikan 

moral dan agama. 

Dalam penelitian ini aspek-aspek menurut Hurlock 

(1993) yang akan dijadikan sebagai alat ukur untuk 

mengukur variabel pola asuh permisif. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Prokrastinasi akademik merupakan jenis 

prokrastinasi yang paling banyak mendapat perhatian, 

salah satunya disebabakan oleh meluasnya perilaku 

tersebut dikalangan pelajar. Secara historis penelitian 

tentang prokrastinasi pada awalnya memang banyak 

terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Tetapi sekarang 

ini prokrastinasi sudah banyak dialami oleh pelajar baik 



 
 

ditingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah 

Menengah Atas.  

Secara parsial hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fitria Savira dan Yudi Suharsono (2013) Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang menemukan 

ada hubungan negatif signifikan antara self regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik dengan koefisien 

korelasi (r):-0,73 dan (p): 0,000. Begitu juga hasil 

penelitian Habibah Nugraheni (2014) Program Psikologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 

menemukan adanya hubungan antara self regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik dengan nilai 

koefisien (r): 0,6662;  (p) < 0,005. Peran self regulated 

learning terhadap prokrastinasi akademik sebesar 43,8 %.  

Begitu juga secara parsial hasil penelitian hubungan pola 

asuh orang tua dengan prokrastinasi akademik oleh 

Puput Ramadhani (2013) Fakultas psikologi Universitas 

Mulawarman tidak terdapat hubungan pola asuh orang 

tua authoritativ, authoritarian dan permissive dengan 

prokrastinasi akademik.   

 Meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan 

mengenai prokrastinasi, namun ternyata belum banyak 

penelitian yang membahas tentang hubungan self 

regulated learning dan pola asuh permisif orang tua 

terhadap prokrastinasi akademik. Kebanyakan penelitian 

lebih membahas prokrastinasi dengan mengambil subyek 



 
 

mahasiswa perguruan tinggi dan hanya sedikit yang 

mengambil subyek di Sekolah menengah Pertama. Tingkat 

prokrastinasi akademik seseorang semakin meningkat 

seiring dengan lamanya studi seseorang. Jika seorang 

remaja Sekolah Menengah Pertama sudah melakukan 

prokrastinasi maka dimungkinkan siswa tersebut 

melakukan prokrastinasi akademik pada jenjang sekolah 

yang lebih tinggi akan semakin meningkat.  

2.5. Kerangka Berpikir 

Siswa SMP dalam sikap perkembangannya sebagai 

remaja awal yaitu usia 12-15 tahun. Menurut Hurlock 

(1993), pada masa remaja terjadi pertumbuhan fisik 

dengan cepat yang menyebabkan tenaga menjadi 

melemah, sehingga menyebabkan keengganan untuk 

bekerja dan bosan pada setiap kegiatan yang melibatkan 

usaha pada remaja. Siswa cenderung lebih banyak 

mengisi waktunya dengan bermain, menonton telesivi, 

menggunakan internet daripada belajar. Kebiasaan 

tersebut mengakibatkan adanya perilaku penundaan 

dalam tugas akademik mereka baik untuk mengerjakan 

pekerjaan rumah, maupun menunda belajar menghadapi 

ulangan dengan melakukan aktivitas lain yang tidak 

berguna. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prokrastinasi akademik ada dua macam yaitu faktor 



 
 

internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi 

akademik. Salah satu faktor yang termasuk kedalam 

faktor internal yaitu self regulation. Self regulation 

berkaitan dengan kemampuan dimana individu secara 

aktif mengontrol proses kognitif, afektif dan perilaku 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. 

Istilah self regulation yang digunakan dalam belajar 

dikenal dengan self regulated learning. Santrock (2007) 

menjelaskan bahwa self regulated learning terdiri dari 

pengawasan diri dalam pikiran, perasaan dan perilaku 

untuk mencapai suatu tujuan.  

Perbedaan siswa yang memiliki self-regulated 

learning tinggi dengan yang memiliki self-regulated 

learning rendah, dapat dilihat melalui kemandirian siswa 

dalam usahanya untuk mengatur diri mereka sendiri 

secara aktif dan mandiri yang meliputi pengaturan 

kognisi, motivasi, dan perilaku. Self-regulated learning 

memiliki tiga aspek penting yang akan menentukan tinggi 

rendahnya tingkat self-reguled learning. Pertama yaitu 

aspek kognisi yang dapat dilihat melalui upaya siswa 

dalam merencanakan, menetapkan tujuan, mengatur, 

memonitor diri, dan mengevaluasi diri. Kedua yaitu aspek 

motivasi dimana siswa merasakan efikasi diri yang tinggi, 

atribusi diri dan berminat pada tugas intrinsik. Ketiga 

yaitu aspek perilaku yang memperlihatkan upaya siswa 



 
 

untuk memilih, menstruktur, dan menciptakan lingkung-

an yang mengoptimalkan belajarnya. (Zimmerman, 1990) 

Oleh karena itu, dengan adanya self-regulated 

learning diharapkan siswa mampu menunjukkan langkah 

nyata yang ditujukan untuk pencapaian tujuan belajar 

dengan melakukan perencanaan secara terarah, sehingga 

prokrastinasi akademik dapat lebih diminimalisir. Jadi, 

antara self-regulated learning dengan prokrastinasi 

akademik memiliki hubungan negatif. Semakin tinggi self-

regulated learning, maka semakin rendah prokrastinasi 

akademik. Sebaliknya, semakin rendah self-regulated 

learning, maka semakin tinggi prokrastinasi akademik. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan (2013) yang menemukan adanya hubungan 

negatif antara self-regulated learning dengan prokrastinasi 

akademik. 

Selanjutnya faktor eksternal yang dapat mem-  

pengaruhi prokrastinasi akademik yaitu faktor yang 

terdapat di luar individu. Faktor tersebut antara lain 

berupa pola asuh orang tua dan lingkungan yang 

kondusif. Salah satu faktor yang dipandang cukup mem-

pengaruhi perilaku prokrastinasi akademik adalah pola 

asuh permisif. Pola  asuh  ini memberikan kebebasan 

yang  lebih  besar  kepada anak  dalam melakukan akti-

vitas,  bahkan   dalam   mengambil   keputusan.   Pola 

asuh permisif juga memberikan kesempatan  pada  anak  



 
 

untuk  melakukan  sesuatu  tanpa  pengawasan orang 

tua.   Orang tua  cenderung   tidak  menegur   atau  mem-

peringatkan   anak apabila  anak  sedang  dalam  bahaya,  

dan  orang tua juga sangat  sedikit  memberikan bimbing-

an  kepada anaknya.  Pola  asuh  permisif  mempunyai  

karakteristik  anak  impulsif,  agresif, tidak  patuh,  

manja,   kurang  mandiri,  mau   menang  sendiri,  

kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. 

Hal ini dikarenakan pola asuh permisif mempunyai ciri 

kontrol orang tua kurang, bersifat longgar atau bebas, 

dan anak kurang dibimbing dalam mengatur dirinya. 

Hal ini menyebabkan anak tidak mampu mengatur 

dirinya sendiri sesuai dengan norma yang berlaku, 

termasuk dalam hal mengatur aktivitas belajarnya, 

sehingga mendorong munculnya perilaku prokrastinasi 

akademik.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa self regulated learning dan pola asuh permisif 

berperan memicu munculnya perilaku prokrastinasi 

akademik. 

 



 
 

2.6. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

2.7. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: self regulated 

learning dan pola asuh permisif sebagai prediktor 

prokrastinasi akademik siswa SMP Negeri 10 Salatiga. 
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