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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi titik tolak 

penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan struktur organisasi tesis. 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sebagai proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan hal 

yang paling pokok. Hal ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai 

anak didik (Slameto, 2003).  Seorang siswa harus senantiasa mengisi waktunya 

dengan belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung 

jawabnya.  

Keberhasilan studi seorang siswa ditentukan oleh banyak faktor, menurut 

Slameto (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang ada dalam diri siswa yang terdiri dari faktor jasmaniah, 

faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor eksternal adalah faktor yang 

mempengaruhi dalam belajar yang ada diluar individu yang terdiri dari faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat atau teman sebaya. 

Faktor internal memiliki peran yang sangat penting karena merupakan hal 

yang lebih kuat dalam menentukan keberhasilan siswa (Santrock, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian Andriani (2005) menunjukkan bahwa pengaruh 

faktor internal (41,2%) lebih berpengaruh terhadap proses belajar siswa 

dibandingkan dengan faktor eksternal (26,6%). Oleh karena itu, salah satu faktor 

internal yang berpengaruh sebagai bekal utama yang dibutuhkan siswa untuk 

menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas adalah memiliki kemampuan dan 

keterampilan untuk mengatur kegiatan belajar, mengontrol perilaku belajar, dan 

mengetahui tujuan, arah, serta sumber-sumber yang mendukung untuk belajarnya.  

Masalah belajar adalah masalah pengaturan diri, karenanya siswa 

membutuhkan pengaturan diri atau self-regulated learning. Self-regulated 
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learning dibutuhkan siswa agar mereka mampu mengatur dan mengarahkan 

dirinya sendiri, mampu menyesuaikan dan mengendalikan diri, terutama bila 

menghadapi tugas-tugas yang sulit. Bandura (dalam Filho, 2001) mendefinisikan 

self-regulated learning sebagai suatu keadaan dimana individu yang belajar 

sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan 

akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksana dalam proses belajar. Lebih 

lanjut Zimmerman (1989) mendefinisikan self-regulated learning sebagai 

kemampuan belajar untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya, baik secara 

metakognitif, secara motivasional dan secara behavioral.  

Menurut Santrock (2007) siswa yang memiliki kemampuan self-regulated 

learning menunjukan karateristik mengatur tujuan belajar untuk mengembangkan 

ilmu dan meningkatkan motivasi, dapat mengendalikan emosi sehingga tidak 

mengganggu kegiatan pembelajaran, memantau secara periodik kemajuan target 

belajar, mengevaluasinya dan membuat adaptasi yang diperlukan sehingga 

menunjang dalam prestasi, oleh karena itu kemampuan self-regulated learning 

sangat penting dimiliki oleh seorang siswa, agar memiliki tanggung jawab yang 

besar terhadap diri dan perilaku demi tercapainya tujuan yang telah ditargetkan. 

Belajar merupakan tugas utama seorang siswa, namun tidak semua siswa 

memiliki pengelolaan belajar yang baik, khususnya dalam kemampuan self-

regulated learning. Pengaturan diri dalam belajar yang kurang baik menyebabkan 

siswa sering melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. 

Perilaku menunda tugas-tugas akademik disebut dengan prokrastinasi Akademik. 

Prokrastinasi adalah suatu kecenderungan untuk menunda dalam memulai 

maupun menyelesaikan kinerja secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas lain 

yang tidak berguna, sehingga kinerja menjadi terhambat, tidak pernah 

menyelesaikan tugas tepat waktu, serta sering terlambat dalam menghadiri 

pertemuan-pertemuan (Solomon dan Rothblum, 1984). Sedangkan menurut Mc 

Carthy (dalam LaForge, 2008), prokrastinasi adalah kecenderungan untuk 

menunda atau menghindari sepenuhnya tanggung jawab, keputusan, atau tugas 

yang  perlu dilakukan, dan biasanya baru mulai dikerjakan pada saat-saat terakhir 

batas pengumpulan tugas. 
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Ferrari (1995) mengatakan bahwa sebagai suatu penundaan, prokrastinasi 

akademik dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu yang dapat diukur dan 

diamati ciri-ciri tertentu berupa; penundaan untuk memulai maupun 

menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan 

tugas, prokrastinator lebih sering menggunakan waktu luangnya untuk 

mengerjakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan tugas utamanya, 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, melakukan aktivitas lain 

yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dilakukan.  

Fenomena umum yang terjadi pada pelajar saat ini adalah sebagian pelajar 

tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, sering mengulur waktu dengan 

melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga waktu terbuang dengan sia-

sia. Sebagian perilaku pelajar remaja banyak menghabiskan waktu hanya untuk 

urusan hiburan semata dibandingkan dengan urusan akademik. Hal ini terlihat dari 

kebiasaan suka begadang, jalan-jalan di mall atau plaza, menonton televisi hingga 

berjam-jam, kecanduan game online dan suka menunda waktu pekerjaan (Savitri, 

2011). 

Perilaku prokrastinasi akademik juga diduga terjadi pada siswa kelas XI 

SMAN 1 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil observasi 

terhadap beberapa siswa dan wawancara kepada Guru, ditemukan beberapa siswa 

melakukan penundaan terhadap tugas, sehingga saat mendekati deadline banyak 

tugas yang belum selesai dikerjakan. Banyak guru yang mengeluh karena siswa 

sering terlambat mengumpulkan tugas dan bahkan ada yang tidak mengerjakan 

sama sekali. Bahkan seorang guru melaporkan bahwa ada satu kelas yang pernah 

tidak mengerjakan tugas. 

Alasan siswa dalam melakukan perilaku prokrastinasi cukup beragam, 

mulai dari kurangnya kemampuan dalam membagi waktu antara belajar dengan 

kegiatan ekstrakurikuler, sebagian terdapat siswa yang baru mengerjakan tugas 

menunggu moodnya bagus dan memilih melakukan aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan. Beberapa siswa juga memilih menunda tugas karena menunggu 

tugas yang selesai dari siswa lain. 

Individu yang memiliki self-regulation yang rendah cenderung melakukan 

tindakan prokrastinasi, karena kemampuan melakukan self-regulation atau 
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pengaturan diri merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi kemunculan 

perilaku prokrastinasi pada siswa (Steel, 2007). Hal senada juga diungkapkan oleh 

Zimmerman (1990), self-regulation bukanlah suatu kemampuan akademik, namun 

lebih kepada cara mengatur proses belajar individu secara mandiri melalui 

perencanaan, pengaturan dan pencapaian tujuan. 

Selain itu Fischer (1999) menyatakan bahwa masalah utama pada 

prokrastinasi adalah ketidakmampuan memperkirakan jumlah waktu yang 

dibutuhkan dalam mengerjakan tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu usaha 

aktif dan mandiri untuk dapat membantu mengarahkan proses belajar pada tujuan 

belajar yang ingin dicapai, yang disebut dengan self-regulated learning. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Savira dan Yudi (2013) 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara self-regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Senecal, et al (1995) yang menyatakan bahwa self-

regulated learning berhubungan dengan perilaku prokrastinasi akademik pelajar 

dengan sumbangan sebesar 25%. 

Prokrastinasi dapat terjadi pada setiap individu dengan berbagai statusnya, 

oleh karena itu muncul penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir 

terkait dengan prokrastinasi. Saat ini prokrastinasi adalah masalah umum yang 

terjadi di dunia akademik dan sesuatu yang mengancam bagi pelakunya (Ferrari, 

et al., 1995). Hasil penelitian Aitken (Rosário, et al, 2009) dalam investigasi 

dengan remaja, diperoleh fakta bahwa hampir 25% dari individu yang 

menganggap penundaan adalah masalah yang biasa atau berat. Hal tersebut 

didukung penelitian Zakiyah, Hidayati, & Setyawan (2010) diperoleh gambaran 

13,4% tingkat prokrastinasi akademik siswa pada kategori sedang dan 1,03% pada 

kategori tinggi. 

Prokrastinasi merupakan perilaku yang diharapkan tidak terjadi dalam 

dunia akademik, sebab tindakan ini dapat menimbulkan konsekuensi berupa 

lumpuhnya kemajuan akademik (Burka dan Yuen, 2008). Selain itu prokrastinator 

cenderung memperoleh nilai akademik rendah dan rata-rata kondisi kesehatan 

yang kurang baik (Sia, 2006). Secara umum, prokrastinasi dapat menurunkan 

kualitas hidup procrastinator (Cox, et al dalam Kartadinata, 2008). 
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Menurut Solomon dan Rothblum (1984), beberapa kerugian akibat 

kemunculan prokrastinasi akademik adalah tugas tidak terselesaikan, akan 

terselesaikan tetapi hasilnya tidak memuaskan disebabkan karena individu 

terburu-buru dalam menyelesaikan tugas tersebut untuk mengejar batas waktu 

pengumpulan, akan menimbulkan kecemasan sepanjang waktu sampai 

terselesaikan bahkan kemudian depresi, tingkat kesalahan yang tinggi karena 

individu merasa tertekan dengan batas waktu yang semakin sempit disertai dengan 

peningkatan rasa cemas sehingga individu sulit berkonsentrasi secara maksimal, 

waktu yang terbuang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang 

mengerjakan tugas yang sama dan akan dapat merusak kinerja akademik seperti 

kebiasaan buruk dalam belajar, motivasi belajar yang sangat rendah serta rasa 

percaya diri yang rendah.  

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ferrari (1995), menurutnya prokrastinasi 

akademik banyak berakibat negatif. Dengan melakukan penundaan, banyak waktu 

terbuang sia-sia, tugas-tugas menjadi tebengkalai, bisa mengakibatkan individu 

kehilangan kesempatan dan peluang yang datang, serta berakibat pada performa 

tugas yang dihasilkan kurang maksimal. 

Mengingat perilaku prokrastinasi akademik merupakan perilaku yang 

seharusnya dihindari oleh siswa karena akan memberikan pengaruh buruk, 

terutama terhadap prestasi akademiknya, maka peneliti berusaha untuk melakukan 

penelitian serta kajian lebih lanjut mengenai upaya menurunkan perilaku 

prokrastinasi akademik pada siswa kelas XI SMAN 1 Ngamprah melalui strategi 

self-regulated learning. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada paparan di atas bahwa dengan menerapkan strategi self-

regulated learning diharapkan dapat menurunkan perilaku prokrastinasi akademik 

siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. 

Pertanyaan penelitian ini adalah; “Apakah Strategi Self-Regulated learning 

efektif untuk menurunkan Tingkat Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas XI 

SMAN 1 Ngamprah Tahun pelajaran 2015/2016?, yang secara rinci akan 

diuraikan dalam rumusan-rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana gambaran tingkat prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 

Ngamprah Tahun Pelajaran 2015/2016 sebelum diberikan strategi self-

regulated learning? 

2. Seperti apa rumusan strategi self-regulated learning untuk menurunkan 

perilaku prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 Ngamprah Tahun 

Pelajaran 2015/2016? 

3. Bagaimana gambaran keefektian strategi self-regulated learning untuk 

menurunkan tingkat prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 

Ngamprah Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini secara umum  adalah untuk menguji efektivitas 

strategi self-regulated learning dalam menurunkan tingkat prokrastinasi akademik 

siswa Kelas XI SMAN 1 Ngamprah.  

Secara khusus tujuan penelitian adalah memperoleh kajian teoretis dan 

empiris mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Gambaran tingkat prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 Ngamprah 

Tahun Pelajaran 2015/2016 sebelum diberikan strategi self-regulated learning. 

2. Rumusan strategi self-regulated learning untuk menurunkan tingkat 

prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 Ngamprah Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

3. Signifikansi perubahan tingkat prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 

1 Ngamprah Tahun Pelajaran 2015/2016 sebelum dan setelah diberikan 

strategi self-regulated learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan dalam bidang Psikologi Pendidikan, khususnya tentang pemanfaatan 

strategi Self-regulated learning untuk menurunkan tingkat prokrastinasi akademik 

siswa.  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut; 
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1. Bagi siswa 

Agar siswa kelas XI SMAN 1 Ngamprah, strategi self-regulated learning 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam 

hal mengatur dan mengarahkan, menyesuaikan dan mengendalikan diri, 

terutama bila menghadapi tugas-tugas belajar. 

2. Bagi Sekolah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi Guru, Wali kelas dan 

Guru Bimbingan dan Konseling SMAN 1 Ngamprah dalam menurunkan 

perilaku perilaku Prokrastinasi akademik siswa melalui strategi self-regulated 

learning. 

3. Bagi Akademisi dan Para Peneliti. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kajian bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Penulisan penelitian ini tersusun dalam struktur organisasi tesis sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II landasan teoritis. Merupakan uraian tentang landasan teori yang 

meliputi; prokrastinasi, pengertian prokrastinasi, prokrastinasi akademik, faktor-

faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik.Berikutnya dibahas juga 

landasan teori dari self-regulated learning yang terdiri dari pengertian self-

regulated learning, karakteristik self-regulated learning, strategi self-regulated 

learning, dan manfaat self-regulated learning. Pembahasan terahir dari bab II 

adalah hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan strategi self-regulated 

learning dan perilaku prokrastinasi akademik.  

Bab III metodologi penelitian. Pada bagian ini akan diungkap desain 

penelitian, lokasi, populasi dan sampel, serta variabel penelitian, baik variabel 

bebas maupun variabel terikat serta definisi operasional masing-masing variabel. 

Berikutnya akan dibahas instrumen penelitian yang terdiri dari pengembangan 

kisi-kisi instrumen, pedoman skoring, penimbangan instrumen, uji keterbacaan 
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instrumen dan uji coba instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya 

akan diuraikan rancangan strategi self-regulated learning, analisis data, hasil uji 

normalitas dan homogenitas serta prosedur penelitian yang terdiri dari persiapan, 

pelaksanaan dan pelaporan. 

Bab IV berupa hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini akan 

diuraikan gambaran perilaku Prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 

Ngamprah sebelum diberikan treatment, strategi self-regulated learning untuk 

menurunkan Tingkat Prokrastinasi akademik siswa, dan gambaran tingkat 

Prokrastinasi akademik siswa kelas XI SMAN 1 Ngamprah setelah diberikan 

treatment. Berikutnya akan diuraikan hasil uji efektivitas strategi self-regulated 

learning, dan ditutup dengan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang terdiri dari 

kesimpulan dan rekomendasi. 

 

 

 


