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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi setiap anak. Pendidikan 

bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat berfungsi sepenuhnya dengan 

kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan sangat berkaitan dengan 

proses belajar. Belajar selalu berkenan dengan perubahan perilaku pada diri orang 

yang belajar, apakah itu mengarah pada perilaku baik maupun kurang baik, baik 

direncanakan ataupun tidak. Dalam kegiatan belajar, sering terjadi beberapa 

masalah dan hambatan yang dialami oleh anak. Umunya para siswa sering 

mengeluh mengenai permasalahan seperti ketidaknyamanan dengan tempat 

belajar, cara guru mengajar, tugas yang dianggap terlalu banyak sehingga adanya 

keengganan untuk belajar. 

Wabah COVID-19 yang melanda seluh dunia termasuk Indonesia 

membuat proses pembelajaran terganggu. Virus Corona atau Serve Acute 

Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-Cov-2) adalah virus yang 

menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-

19 yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi 

paru-paru berat, hingga kematian. Virus Corona ini menular lewat udara dan dapat 

menyerang siapa saja seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-

anak, dan bayi (Usman dalam Ningsih, 2020). Menjaga jarak dan mengurangi 

kontak langsung dengan orang lain adalah salah satu cara untuk menekan serta 

menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Hal tersebut membuat interaksi 



 

2 
 

dan komunikasi antar manusia diberbagai daerah menjadi terganggu dan 

terhambat, terutama pada bidang pendidikan 

Pada masa pandemi COVID-19 saat ini pemerintah memberlakukan 

pembatasan interaksi sosial yang yang tentu saja memberi pengaruh pada bidang 

Pendidikan. Siswa dan guru yang biasanya belajar dengan tatap muka saat ini 

diharuskan belajar dari rumah demi menghentikan penyebaran virus corona.  

Sistem belajar mengajar secara online ini membutuhkan kesiapan dari semua 

unsur mulai dari sekolah, guru siswa dan orangtua. Marantika & Ningsih (2020) 

mengemukakan bahwa kebijakan study from home ini tidak dapat di pungkiri 

menimbulkan berbagai macam problem sebagai efek samping salah satunya salah 

satunya adalah kegiatan menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang di kenal 

dengan istilah prokrastinasi. 

Tunajek yang dikutip oleh Febrija & Yanti (2016) mendefinisikan 

prokrastinasi sebagai delaying, deferring, atau menunda suatu tindakan yang akan 

menyebabkan penyesalan. Ferrari, dalam Ghufron & Risnawita (2010) 

mengemukakan bahwa siswa yang melakukan prokrastinasi umumnya ditandai 

dengan adanya penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan pekerjaan pada 

tugas yang dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan tugas karena melakukan 

hal-hal lain yang tidak di butuhkan, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja 

aktual, serta melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada 

mengerjakan tugas. Tunajek dalam Febrija & Yanti (2016) juga mengemukakan 

ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan penundaan diantarannya 

kecemasan tentang tugas, berfikiran negatif tentang hasil yang akan didapatkan, 

dan memahami tugas terlalu sulit. 
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Prokrastinasi akademik muncul akibat kesalahan berfikir yang dialami 

siswa. R.J.Simonson, dalam Erfantinni, Purwanto, & Japar, (2016) 

mengemukakan bahwa para pelajar menganggap menunda mengerjakan tugas 

adalah hal sepele. Menurut Candra, dkk, (2014) dampak dari perilaku 

prokrastinasi akademik yang ditunjukkan oleh anak akan mempengaruhi prestasi 

akademiknya. Klasen dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 25% dari 195 

subjek penelitian memiliki perilaku prokrastinasi akademik tinggi serta memiliki 

prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan 

prokrastinator (Febrija, 2016). 

Prokrastinator (pelaku prokrastinasi) cenderung akan memiliki rasa cemas, 

takut mengalami kegagalan, sulit untuk membuat keputusan, selalu mengalami 

ketergantungan, kurang berani mengambil resiko, tidak bisa menunjukkan 

otonomi, sulit untuk beradaptasi, sulit untuk memberikan penilaian terhadap 

personal dan kompetensi diri, membenci adanya tugas, tidak tegas, serta melawan 

aturan (Risdiantoro & Iswinarti, 2016). Perilaku-perilaku tersebut menurut 

Muyana, (2018) akan berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis siswa 

seperti menimbulkan kecemasan, tingkat stres yang tinggi, dan kesehatan yang 

buruk    . Dampak lain dari prokrastinasi akademik seperti yang di kemukakan 

oleh Chu dan Choi dalam Tamami (2012) diantaranya tugas-tugas menjadi 

terbengkalai, menghasilkan tugas yang kurang maksimal, waktu menjadi terbuang 

sia-sia, dan bahkan berdampak pada penurunan prestasi akademik.   

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh prokrastinasi hendaknya segera 

diatasi sejak dini sehingga tidak berdampak lebih buruk terhadap siswa. Jika pada 

masa remaja seseorang sudah melakukan prokrastinasi, kemungkinan pada saat ia 
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menginjak jenjang pendidikan yang lebih tinggi tingkat prokrastinasinya akan 

semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Solomon dan 

Rothubulum dalam Triyono & Rifai (2018) yang menyatakan tingkat 

prokrastinasi akademik seseorang semakin meningkat seiring dengan makin 

lamanya studi seseorang. 

Candra, Wibowo,  Setyowani (2014) dalam penelitiannya mengemukakan 

beberapa faktor penyebab prokrastinasi akademik yang meliputi faktor internal 

yang dilihat dari kondisi fisik 69% (kelelahan dan jenis kelamin) dan kondisi 

psikologi 73% (tanggung jawab, motivasi, sikap optimis, dan inisiatif) dan faktor 

eksternal yang dilihat dari keluarga 75% (pola asuh orangtua), lingkungan sekolah 

67% (teman sebaya, sarana dan prasarana sekolah serta guru), dan lingkungan 

masyarakat 66% (dukungan orang lain). Dari hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa faktor eksternal yang dilihat dari keluarga mempunyai nilai 

paling tinggi yaitu 75%, dan faktor internal yang dilihat dari kondisi psikologis 

beradadi urutan kedua dengan nilai 73 %. Ini membuktikan bahwa pola asuh 

orang tua dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik. 

Bimbingan orangtua merupakan salah satu kebutuhan untuk masa depan 

anak.  Girlbert Highest dalam Jalaludin (2005) menyatakan bahwa kebiasaan yang 

dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak 

bangun hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan 

pendidikan dari dari lingkungan keluarga.  

Hill dan Taylor yang dikutip oleh Alfil (2016) mengungkapkan bahwa 

keterlibatan orangtua dalam melakukan bimbingan didefinisikan sebagai kerja 

sama antara orangtua, sekolah dan anaknya yang bertujuan untuk memberikan 
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keuntungan dalam kesuksesan anaknya di masa depan. Keterlibatan orangtua 

dalam akademik sering dioperasionalisasikan dalam bentuk menjadi sukarelawan 

di sekolah, adanya kontak atau komunikasi antara orangtua dan guru, turut hadir 

dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan di sekolah, keterlibatan dalam aktifitas-

aktifitas dirumah terkait dengan akademik. 

Orangtua diharapkan mampu menerapkan strategi bimbingan yang bisa 

mengembangkan segala aspek perkembangan anak baik kognitif, fisik, motorik, 

bahasa, seni, maupun moral sedini mungkin (Jannah dalam Khaeratunhisan, 

2020). Secara kodrat orangtua  diberikan anugerah oleh Allah berupa  naluri 

sebagai orangtua. Karena naluri ini, timbul rasa kasih sayang para orangtua 

kepada anak-anak mereka. Hingga secara moral keduanya terbeban tanggung 

jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, dan membimbing keturunan 

mereka. 

Allah sudah menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab orangtua 

terhadap anak, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S At-Tahrim 66:6:  

 َ يَا أَيُّهَا الهِذيَه آَمىُىا قُىا أَوفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم وَاًرا َوقُىُدهَا الىهاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمََلئَِكةٌ  ِغََلظٌ ِشَداٌد ََل يَْعُصىَن هللاه

 َما أََمَزهُْم َويَْفَعلُىَن َما يُْؤَمُزونَ  ﴿٦﴾

 

Terjemahan:  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Qur’an 66: 

6). 

 

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pendidikan harus bermula dari 

rumah. Ini berarti kedua orangtua memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

menjaga diri sendiri serta anak-anak mereka dari segala hal yang buruk dalam hal 

ini prokrastinasi. Namun, pada kenyataannya tidak semua orangtua mampu 
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mengemban tanggung jawab sebagai pembimbing dan pendidik bagi anak. Masih 

banyak orangtua yang menganggap sepele pemasalahan akademik anak dalam hal 

ini prokrastinasi. Menganggap bahwa guru dan sekolah yang memiliki tanggung 

jawab terhadap akademik anaknya. Padahal pendidikan dan bimbingan orangtua 

dirumah merupakan hal yang paling utama bagi perkembangan akademik 

anaknya. 

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan peneliti terhadap siswa di 

MTs Negeri 1 Konawe menemukan bahwa perilaku prokrastinasi akademik 

menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukakan sebagian siswa. Perilaku 

prokrastinasi siswa selama masa pandemi covid-19 di MTsN 1 Konawe dilakukan 

dengan berbagai alasan antara lain, merasa malas apabila terlalu cepat untuk 

mengerjakan tugas karena menganggap pengumpulan tugas masih lama, tidak 

mengerti dengan tugas yang diberikan, menghabiskan waktu berjam-jam 

menonton televisi, mengakses sosial media, dan bermain game online. Mereka 

lebih senang melakukan kegiatan-kegiatan di luar akademik yang kurang 

bermanfaat dibanding mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru.  

Selama masa pandemi, MTsN 1 Konawe melakukan kegiatan 

pembelajaran secara online guna mengikuti anjuran pemerintah. Hal tersebut 

membuat siswa memiliki banyak waktu dirumah. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan Andika,  salah seorang siswa MTsN 1 Konawe pada tanggal 20 Desember 

2020, tak jarang saat pembelajaran sedang berlangsung Andika membuka hal lain 

di luar pembelajaran. Hal tersebut ia lakukan karena ia merasa bosan dengan 

penjelasan mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Selama pembelajaran online, 
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andika mengatakan bahwa ia seringkali terlambat dalam mengumpulkan 

tugas,bahkan ada tugas yang tidak ia kerjakan. 

Informasi yang didapatkan peneliti dari salah seorang guru di MTsN 1 

Konawe pada hari selasa tanggal 23 Desember 2020  yang bernama Siti Aminah , 

beliau menjelaskan perilaku prokrastinasi ini memang sudah ada bahkan sebelum 

pandemi COVID-19. Pembelajaran yang dilakukan secara  online membuat 

jumlah siswa yang melakukan prokrastinasi akademik semakin meningkat. Siswa 

yang melakukan prokrastinasi akademik sebelum pandemi hanya terdapat pada 

kelas tertentu saja. Dari tujuh kelas yang beliau ajar diantaranya kelas  IX 1, IX 2, 

IX 3, IX 4, IX 5, IX 6, dan IX 7, kelas IX 5, IX 6, dan IX 7 merupakan kelas yang 

paling sering melakukan prokrastinasi akademik. Namun, selama pandemi 

COVID-19 siswa yang melakukan prokrastinasi terdapat pada seluruh kelas yang 

beliau ajar. Beliau mengungkapkan bahwa jika sebelum pandemi jumlah siswa 

yang melakukan prokrastinasi akademik hanya sekitar 30% dalam satu kelas, 

selama pembelajaran online ini dilakukan jumlah siswa yang melakukan 

prokrastinasi akademik meningkat sebanyak 80 % dari 44 orang siswa yang 

terdapat dalam satu kelas. 

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi bimbingan yang di gunakan 

orangtua dalam menghadapi prokrastinasi akademik yang tertuang dalam judul 

“Strategi Bimbingan Orangtua Dalam Menghadapi Prokrastinasi Akademik Siswa 

Selama Masa Pandemi COVID-19 di MTsN 1 Konawe”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1.2.1 Gambaran perilaku prokrastinasi akademik pada siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Konawe 

1.2.2 Faktor penyebab terjadinya prokrastinasi akademik pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konawe 

1.2.3 Strategi bimbingan orangtua  dalam menghadapi prokrastinasi yang 

terjadi pada siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konawe 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana gambaran perilaku prokrastinasi akademik pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konawe ? 

1.3.2 Apa faktor penyebab terjadinya prokrastinasi akademik pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konawe ? 

1.3.3 Bagaimana strategi bimbingan orangtua  dalam menghadapi 

prokrastinasi yang terjadi pada siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Konawe ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Mengetahui gambaran perilaku prokrastinasi akademik pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konawe. 

1.4.2 Mengetahui faktor-faktor terjadinya prokrastinasi akademik pada 

siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konawe. 
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1.4.3 Mengetahui strategi bimbingan orangtua  dalam menghadapi 

prokrastinasi yang terjadi pada siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Konawe. 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

khazanah keilmuan dan menambah referensi yang secara khusus membahas 

tentang strategi bimbingan orangtua dalam mengahdapi prokrastinasi 

akademik siswa. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

1.6.2.1 Bagi Orangtua 

Orangtua dapat menambah pemahaman dalam 

upaya mengurangi prokrastinasi  akademik melalui strategi 

bimbingan yang tepat pada siswa. 

1.6.2.2 Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan dalam bidang penelitian.  

1.7 Definisi Oprasional 

Untuk menghindari interpertasi yang keliru dalam memahami tujuan dan 

judul skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata 

kata dari judul ini sebagai berikut: 

1.7.1 Strategi  

Strategi adalah metode, siasat, taktik, atau manuver yang di gunakan 

dalam rangkaian kegiatan atau program yang di lakukan untuk mencapai 
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suatu tujuan. Dalam hal ini orangtua melakukan suatu tindakan dalam 

mengatasi prokrastinasi akademik yang terjadi pada siswa di MTs Negeri 1 

Konawe. 

1.7.2 Prokrastinasi  

Prokrastinasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu 

perilaku seseorang dalam menghadapi tugas dengan melakukan 

penyimpangan yaitu menunda-nunda mengerjakan tugas dan melakukan 

aktivitas yang lebih menyenangkan serta dilakukan secara sengaja dan 

berulang-ulang.  

1.7.3 Bimbingan orangtua   

Bimbingan orangtua yang di maksud pada penelitian ini adalah segala 

bantuan/usaha yang diberikan oleh orangtua dalam memberikan bantuan 

kepada anaknya agar dapat terhindar dari prokrastinasi akademik. 

 

 


