
 
Kuesioner 

 
Kami mohon bantuan anda  mengisi angket  untuk penelitian siswa  SMP Negeri 10 

Salatiga sebagai bahan riset untuk menyelesaikan  Study Magister Sains Psikologi di 

UKSW Salatiga. Untuk itu kami mohon supaya diisi sesuai dengan hati nurani anda 

tanpa menuliskan nama. 

 Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan pemikiran yang telah 

diberikan dalam mengisi angket ini 

Identitas responden 

1. Jenis Kelamin            : ........................................................................ 

2. Kelas/ No. Absen        : ....................................................................... 

Bacalah pernyataan berikut dengan cermat, kemudian pilihlah satu alternatif 

jawaban yang tersedia dengan memberi tanda (X) menurut anda paling tepat . 

1) SS  = Sangat Sesuai ; 2) S = Sesuai; 3) TS = Tidak Sesuai  4) STS = Sangat 

Tidak Sesuai.  

 

A. PROKRASTINASI AKADEMIK 
 

 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya menghabiskan waktu saya untuk 
bermain daripada belajar 

    

2 Saya segera mengerjakan soal ujian 

yang telah dibagikan. 

    

3 Saat pelajaran saya lebih tertarik untuk 

bermain HP daripada mendengarkan 

penjelasan guru 

    

4 Saya memanfaatkan waktu luang untuk 

membaca buku pelajaran. 

    

5 Saya tidak mengerjakan pekerjaan 
rumah karena diajak teman bermain. 

    

6 Tugas yang didapat dari sekolah saya 

kerjakan kapan saja saya mau. 

    

7 Saya tidak mengerjakan tugas yang saya 

rasa sulit. 

    

8 Saya tidak belajar karena diajak teman 

bermain sehingga nilai ulangan saya 

jelek.  

    



9 Saya tidak mengerjakan tugas dari 

sekolah, karena teman-teman juga tidak 

mengerjakan.  

    

10 Saya selalu mengerjakan tugas dengan 

tepat waktu.  

    

11 Saya menunda menyelesaikan tugas, 
meskipun tugas tersebut penting 

    

12 Saya selalu mengerjakan tugas, 

meskipun tugas itu tidak 

menyenangkan. 

    

13 Saya selalu menemukan alasan untuk 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah. 

    

14 Ketika saya terlambat mengumpulkan 

tugas, itu karena kesalahan saya. 

    

15 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan 
penting, dengan waktu luang yang saya 

miliki.  

    

16 Saya memilih ajakan teman untuk pergi 

jalan-jalan daripada mengikuti pelajaran  

    

17 Menunda menyelesaikan tugas, 

bukanlah cara yang biasa saya lakukan.  

    

18 Saya larut bermain game dan mengabai-

kan materi pelajaran yang seharusnya 

saya baca  

    

19 Saat di perpustakaan saya asyik 
mengobrol dengan teman walau niat 

semula membaca buku pelajaran untuk 

mengerjakan tugas  

    

20 Saya mengerjakan tugas sekolah di saat-

saat terakhir batas waktu pengumpulan  

    

21 Saya menerima ajakan teman untuk 

menonton bioskop dari pada belajar 
untuk ulangan esok hari  

    

22 Saya mengumpulkan tugas sebelum 

tenggang waktu yang diberikan oleh 

guru habis  

    

23 Saya belum akan mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru karena teman-

teman juga belum mengerjakannya  

    

24 Saya sibuk dengan kegiatan di luar 

sekolah sehingga melalaikan tugas yang 

    



harus saya kerjakan  

25 Kesulitan yang saya temui dalam 

mengerjakan tugas tidak menyurutkan 

langkah saya untuk menyelesaikan 

tugas dengan segera  

    

26 Saya membiarkan tugas yang 
seharusnya saya selesaikan saat ini 

karena sedang nonton film yang saya 

putar di laptop  

    

27 Saya mengacuhkan teman yang 

mengajak mengobrol dan fokus 

menyimak penjelasan materi pelajaran 
dari guru. 

    

 

 

28 Saya memilih bermain game, daripada 

belajar.  

    

29 Saya tidak dapat menyelesaikan tugas 

tepat waktu karena kesalahan saya 

sendiri bukan karena orang lain.  

    

30 Saya lebih suka bermain dengan teman 

daripada mengerjakan  tugas sekolah. 

    

 

 

 



B. SELF  REGULATED LEARNING 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya menentukan materi pelajaran yang 
akan saya pelajari sebelum 
memulai aktivitas belajar  

    

2 Saya merapikan catatan mata pelajaran 
agar mudah untuk dipelajari kembali  

    

3 Saya membuat kondisi lingkungan 
belajar saya terasa menyenangkan 

    

4 Saya selalu mencatat penjelasan dari guru 
di kelas.  

    

5 Saya membaca kembali catatan pelajaran 
untuk mempertajam ingatan dan 
pemahaman  

    

6 Saya menambah jam belajar saya setiap 
kali saya mendapatkan nilai yang kurang 
memuaskan. 

    

7 Saya meminta bantuan teman bila 
menemukan kendala dalam mengerjakan 
tugas dari guru .  

    

8 Saya memeriksa kembali jawaban ulangan 

yang telah saya kerjakan sebelum saya 
mengumpulkannya  

    

9 Saya bertanya kepada teman ketika 
saya kesulitan memahami mata pelajaran 
tertentu .  

    

10 Saya membaca materi pelajaran 
dengan tidak menetapkan secara pasti 
apa yang akan saya baca.  

    

11 Membuat ringkasan materi hanya 
membuang-buang waktu saja  

    

12 Saya membiarkan tempat belajar saya 
diterangi dengan penerangan yang redup .  

    

13 Saya tidak pernah mencatat materi yang 

diajarkan oleh guru  

    

14 Saya tidak pernah membaca ulang 
catatan materi pelajaran yang saya 
buat  

    

15 Saya merasa tidak perlu bertanya pada 
guru meskipun saya belum paham 
materi pelajaran .  

    

 



 

16 Setelah selesai mengerjakan ujian, saya 
mengumpulkan jawaban tanpa 
memeriksanya kembali  

    

17 Saya tetap dengan strategi belajar saya 
yang sekarang walau sudah tidak 

mendukung kesuksesan belajar saya  

    

18 Saya tidak melakukan hobi saya sebelum 
saya selesai mengerjakan tugas sekolah  

    

19 Saya tidak pernah bertanya pada teman 
walau saya mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas dari guru .  

    

20 Saya mencermati setiap hasil ujian yang 
saya dapatkan dan membandingkannya 
dengan hasil ujian sebelumnya  

    

21 Saya tetap menggunakan strategi belajar 
yang sama dari waktu ke waktu  

    

22 Saya membaca materi pelajaran secara 
berulang-ulang sampai saya dapat 
memahaminya dengan baik  

    

23 Saya tidak pernah menyimpan hasil-hasil 
ujian saya  

    

24 Saya menyiapkan peralatan belajar agar 
memudahkan saya dalam belajar 

    

25 Saya membuat rangkuman pelajaran ketika 
diberi tugas oleh guru.  

    

26 Setiap hari saya menyediakan waktu 
minimal 2 jam untuk bejalar.  

    

27 Saya tetap menyibukkan diri dengan 
kegiatan-kegiatan non ekstrakurikuler saya 
walaupun nilai saya menurun  

    

28 Saya menemui guru untuk meminta 
penjelasan ulang atas tugas yang belum 
saya pahami  

    

29 Saya membiarkan hasil ujian saya tanpa 

berkeinginan mengetahui kemajuan yang  

saya capai  

    

30 Saya mencoba strategi belajar baru yang 
diajarkan oleh guru di sekolah  

    

31 Saya belajar hanya pada saat saya sedang 
memiliki waktu luang saja  

    



 

32 Saya membuat rangkuman materi pelajaran 
supaya lebih mudah dipahami  

    

33 Saya tidak menghiraukan dengan adanya 
barang-barang yang berserakan ditempat 
belajar saya  

    

34 Saya mengumpulkan tugas-tugas yang 
sudah dikembalikan guru untuk saya 
pelajari kembali  

    

35 Saya membaca materi pelajaran hanya 
pada saat menjelang ujian  

    

36 Saya tidak menerapkan strategi apapun 
untuk mempertajam ingatan saya  

    

 

37 Jika target belajar saya tidak tercapai, 
saya berusaha mencari tahu apa yang 

menjadi penyebabnya  

    

38 Saya memilih diam saja walau saya belum 
memahami materi pelajaran  

    

39 Saya mengurangi kegiatan bersenang-
senang dengan teman, saat nilai saya 
menurun  

    

40 Saya belajar hanya pada saat  ulangan  
dan tidak pernah membaca kembali 
catatan.  

    

41 Saya menyimpan hasil–hasil ulangan saya 
dengan baik  

    

42 Saya membiarkan meja belajar saya 
dipenuhi dengan barang-barang yang 
tidak diperlukan untuk belajar  

    

43 Ketika membaca materi pelajaran, 
saya menggaris bawahi pada pokok materi 
yang saya rasa penting  

    

44 Saya tidak punya waktu belajar khusus 
di luar jadwal sekolah  

    

45 Saya tidak mengintensifkan kegiatan 
belajar saya saat nilai-nilai saya 
kurang memuaskan  

    

46 Saya langsung bertanya pada guru bila 
ada pelajaran yang disampaikan belum 
saya pahami  

    

47 Saya membiarkan proses belajar saya 
berjalan begitu saja  

    



 

48 Saya menerapkan berbagai strategi belajar 
menyesuaikan dengan materi pelajaran 
yang saya pelajari  

    

49 Saya menentukan apa yang saya lakukan 
selama belajar agar tujuan belajar saya 

tercapai dengan baik  

    

50 Saya tidak pernah membuat ringkasan 
materi pelajaran yang sudah saya 
pelajari di sekolah  

    

 

 

 

 

 

 

 



C. SKALA POLA ASUH PERMISSIF 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Orang tua saya jarang bertanya dengan 

siapa saja saya bergaul. 

    

2 Saya membutuhkan persetujuan orang 

tua ketika memilih lembaga bimbingan 

belajar atau les. 

    

3 Orang tua saya tidak mengetahui 

dengan aktivitas saya di luar rumah.  

    

4 Orang tua saya akan membantu apabila 
saya kesulitan dalam mengerjakan 

pekerjaan rumah.  

    

5 Orang tua menentukan sampai jam 

berapa saya boleh pergi. 

    

6 Saya menentukan sendiri jam belajar 

saya dirumah.  

    

7 Setiap ada undangan dari sekolah, 

orang tua selalu bersedia datang.  

    

8 Saya jarang melakukan ibadah bersama 
kedua orang tua saya. 

    

9 Saya dapat membeli barang apa saja 

tanpa harus diketahui orang tua.  

    

10 Orang tua saya selalu mengingatkan 

kepada saya untuk mengerjakan tugas 

sekolah tepat waktu. 

    

11 Orang tua tidak peduli jika saya 

bermain sampai larut malam. 

    

12 Orang tua saya memberi pengarahan 
kepada saya untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

    

13 Jumlah uang saku saya dibatasi oleh 

orang tua  

    

14 Ketika pergi ke toko, saya bebas 

memilih model pakaian yang akan saya 

beli.   

    

15 Orang tua saya selalu mengetahui apa 
yang akan saya kerjakan hari ini.  

    



 

 

 

 

16 Saya tidak diharuskan berprestasi oleh 
orang tua, yang penting saya bersedia 

sekolah. 

    

17 Orang tua saya tidak memberlakukan 

jam belajar untuk saya. 

    

18 Orang tua sering memilihkan bacaan 

yang sebaiknya saya baca. 

    

19 Kalau saya membolos orang tua diam 

saja. 

    

20 Oranng tua saya selalu 
memberitahukan nilai-nilai kehidupan 

yang baik pada diri saya. 

    

21 Saya akan pergi kemanapun saya mau.     

22 Saya bebas menggunakan uang saku 

saya untuk membeli apa saja.  

    

23 Orang tua saya selalu mengingatkan 

saya untuk mengerjakan pekerjaan 

rumah sebelum saya bermain. 

    

24 Tidak ada keharusan dalam keluarga 
saya untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi. 

    

25 Saya dapat pergi kemana saja tanpa 

harus minta persetujuan dari orang tua  

    

26 Orang tua ikut menentukan dalam 

pemilihan sekolah lanjutan buat saya. 

    

27 Orang tua saya tidak mengenal satupun 

teman saya. 

    

28 Setiap hari orang tua selalu 

mengingatkan saya untuk mengerjakan 
tugas yang diberikan oleh guru. 

    

29 Orang tua selalu menanyakan tentang 

pelajaran yang didapat di sekolah hari 

ini.  

    

30 Orang tua saya akan menegur ketika 

saya berbuat salah. 

    


