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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Prokrastinasi Akademik 

2.1.1 Pengertian Prokrastinasi Akademik 

Menurut Knaus dalam Munawaroh, Alhadi, & Saputra (2017).  kata 

Procrastination berasal dari bahasa latin “pro” yang berarti mendorong maju 

atau bergerak maju dan akhiran “crastinus” yang berarti keputusan hari esok. 

Salah satu persamaan kata prokrastinasi ialah “cunctation” yakni 

menangguhkan atau menunda pekerjaan untuk dikerjakan di waktu yang lain  

Solomon & Rothubulum (dalam Tamami, 2012) mendefinisikan 

prokrastinasi sebagai suatu kecendrungan dalam menunda untuk memulai  

maupun menyelesaikan tugas-tugas secara keseluruhan untuk melakukan 

aktivitas lain yang tidak berguna, sehingga tugas-tugas menjadi terhambat, 

tidak pernah menyelesaikan tugas tepat waktu, serta sering terlambat dalam 

mengikuti pertemuan kelas. Selanjutnya, Wolters (Dalam Muyana, 2018) 

mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik merupakan kegagalan dalam 

mengerjakan tugas akademik dalam kerangka waktu yang diinginkan atau 

menunda mengerjakan tugas sampai saat-saat terakhir.  

Sementara itu, Ferrari (dalam Basri, 2017) menjelaskan bahwa definsi 

prokrastinasi dapat dipandang dari berbagai batasan tertentu, yaitu: (1) 

prokrastinasi hanya sebagai perilaku penundaan, dimana setiap perbuatan 

untuk menunda dalam mengerjakan suatu tugas disebut sebagai prokrastinasi, 

tanpa mempermasalahkan apa tujuan serta alasan penundaan tersebut; (2) 

prokrastinasi sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku yang dimiliki 
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individu, yang mengarah kepada trait, penundaan yang dilakukan merupakan 

respon tetap yang selalu dilakukan individu dalam menghadapi tugas, 

biasanya disertai oleh adanya keyakinan-keyakinan yang irasional; (3) 

prokrastinasi sebagai suatu kepribadian, dalam pengertian ini prokrastinasi 

tidak terbatas pada sebuah perilaku penundaan saja, tetapi prokrastinasi 

merupakan suatu trait yang melibatkan komponen-komponen perilaku 

maupun struktur mental lain yang saling terkait yang dapat diketahui secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa prokrastinasi akademik ialah perilaku penundaan  dalam mengerjakan 

tugas yang dilakukan secara sengaja dan berulang ulang.  

2.1.2  Jenis-Jenis Prokrastinasi  

Berdasarkan tujuan melakukan Prokrastinasi, Harriot & Ferrari (dalam 

Saman, 2017) membagi prokatinasi manjadi dua bagian yaitu: 

2.1.2.1  Functional procrastination 

Functional procrastination adalah penundaan dalam 

mengerjakan tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang lebih lengkap dan akurat.  

2.1.2.2  Disfunctional procrastination 

Disfunctional procrastination adalah penundaan dilakukan 

pada suatu tugas yang penting yang dapat berakibat buruk dan 

menimbulkan masalah.  

Dari disfunctional procrastination, dibagi  menjadi dua 

bentuk prokrastinasi berdasarkan tujuan individu melakukan 
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prokrastinasi yaitu decisional procrastination dan avoidance 

procrastination.  

Decisional procrastination adalah suatu penundaan dalam 

mengambil keputusan. Bentuk prokrastinasi ini merupakan 

sebuah anteseden kognitif dalam menunda untuk mulai 

melakukan suatu kerja dalam menghadapi situasi yang 

dipersepsikan penuh stress. Jenis prokrastinasi ini terjadi akibat 

kegagalan dalam mengidentifikasikan tugas, yang kemudian 

menimbulkan konflik dalam diri individu, sehingga akhirnya 

seorang menunda untuk memutuskan masalah. Decisional 

procrastination berhubungan dengan kelupaan, kegagalan 

proses kognitif, akan tetapi tidak berkaitan dengan kurangnya  

tingkat inteligensi seseorang (Harriot dan Ferrari dalam Saman, 

2017).  

Avoidance procrastination adalah penundaan pada 

perilaku tampak dimana penundaan ini dimaksudkan sebagai 

strategi untuk melakukan penghindaran dari tugas yang 

dianggap tidak menyenangkan dan sukar untuk dikerjakan 

(Sarirah & Rahayu, 2018). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui  bahwa  prokrastinasi 

dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tujuan dan  manfaat 

penundaan, yaitu prokrastinasi  yang disfunctional  yang menampakan 

penundaan yang tidak bertujuan dan merugikan. Prokrastinasi yang  

fungsional, yaitu penundaan yang disertai alasan yang kuat, mempunyai 
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tujuan pasti sehingga tidak merugikan, bahkan berguna  untuk melakukan 

suatu upaya konsumtif agar suatu tugas dapat  diselesaikan dengan baik.  

2.1.3 Ciri-Ciri Prokrastinasi Akademik  

Ferrari (dalam Gufron & Risnawita, 2010) mendifinisikan ciri-ciri 

prokrastinasi akademik menjadi empat macam, yang di uraikan sebagai 

berikut: 

2.1.3.1  Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas 

Siswa yang melakukan prokrastinasi mengetahui bahwa tugas 

yang di hadapinya harus segera diselesaikan. Akan tetapi, ia menunda-

nunda untuk menyelesaikannya sampai tuntas jika dia sudah mulai 

mengerjakanya. 

2.1.3.2 Keterlambatan dalam mengerjakan tugas 

Siswa yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang 

lebih lama daripada waktu yang di butuhkan pada umumnya. Seorang 

siswa menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri 

secara berlebihan. Selain itu, melakukan kegiatan yang tidak 

dibutuhkan dalam penyelesaian tugas, tanpa memperhitungkan 

keterbatasan waktu yang dimilikinya. Hal tersebut  mengakibatkan 

seseorang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya secara memadai.  

Keadaan ini juga disebut dengan perceived time. Mereka 

berorientasi pada masa sekarang dan tidak mempertimbangkan masa 

mendatang. Hal ini menyebakan seseorang menjadi individu yang tidak 

tepat waktu karena gagal memprediksikan waktu yang dibutuhkan 
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untuk mengerjakan tugas (Ferrari, dkk, dalam Surijah & Tjundjing, 

2007). 

2.1.3.3  Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual 

Seorang siswa mempunyai kesulitan dalam melakukan sesuatu 

sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan sebelumnya. Seorang 

prokrastinator sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi 

deadline yang telah di tentukan, baik oleh orang lain maupun rencana-

rencana yang telah ditentukan sendiri. Namun, ketika saatnya tiba tidak 

juga melakukannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan, 

sehingga menyebabkan keterlambatan maupun kegagalan untuk 

menyelesaikan tugas secara memadai. Ciri prokrastinasi ini juga disebut 

Ferarri (dalam Surijah & Tjundjing, 2007) sebagai intention-action. 

Perbedaan antara keinginan dan tindakan ini terwujud pada kegagalan 

siswa dalam mengerjakan tugas akademik walaupun siswa tersebut 

memiliki keinginan untuk mengerjakannya. 

2.1.3.4  Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan 

Siswa yang melakukan prokrastinasi dengan sengaja tidak segera  

melakukan tugasnya, akan tetapi menggunakan waktu yang dia miliki 

untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan 

dan mendatangkan hiburan, seperti membaca (koran, majalah, atau 

buku cerita lainnya), nonton, ngobrol, jalan, mendengarkan musik, dan 

sebagainya, sehingga menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan 

tugas yang harus diselesaikannya. 
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Dalam tulisan lain Ferrari, Jhonson, McGown & Stell (dalam Surijah 

& Tjundjing, 2007) menambahkan dua ciri prokrastinasi akademik meliputi: 

2.1.4.1 Motional distress 

Adanya perasaan cemas saat melakukan prokrastinasi. Perilaku 

menunda-nunda akan membawa perasaan tidak nyaman pada 

pelakunya, konsekuensi negatif yang ditimbulkan memicu kecemasan 

dalam diri prokrastinator. 

2.1.4.2 Perceived ability 

Keyakinan terhadap kemampuan diri. Walaupun prokrastinasi 

tidak berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang, namun 

keragu-raguan terhadap kemampuan dirinya dapat menyebabkan 

seseorang menjadi prokrastinator. 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri seseorang yang melakukan 

prokrastinasi akademik adalah adanya penundaan dalam memulai maupun 

menyelesaikan tugas yang di hadapi, keterlambatan dalam mengerjakan 

tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan melakukan 

aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Kemudian dalam tulisan lain 

Ferrari, Jhonson, McGown & Stell menambahkan dua ciri prokrastinasi 

akademik meliputi motional distress, dan perceived ability. 

2.1.5 Faktor Penyebab Prokrastinasi Akademik 

Ferarri, Jhonson & McCown yang dikutip oleh Gufron dan 

Risnawita (2010) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan 

seseorang melakukan prokrastinasi akademik, diantaranya adalah faktor 

eksternal dan internal.  
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2.1.5.1 Faktor Internal  

2.1.5.1.1 Kondisi fisik individu 

Kondisi fisik individu menjadi faktor internal yang utama 

dalam hubungannya terhadap prokrastinasi akademik. Seseorang 

yang kurang sehat secara fisik akan memiliki daya tangkap yang 

lebih lamban dibanding dengan orang yang sehat.  

Seseorang yang mengalami kelelahan (fatigue) memiliki 

kecendrungan untuk melakukan prokrastinasi lebih tinggi daripada 

mereka yang tidak mengalami fatigue. Fatigue bisa disebabkan oleh 

perasaan stress yang menyerang seseorang sehingga dapat 

menimbulkan turunya tingkat produktivitas dalam diri seseorang. 

2.1.5.1.2 Kondisi psikologis individu 

Kondisi psikologis individu juga mempengaruhi terjadinya 

prokrastinasi, kondisi psikologi ini meliputi berbagai hal yang 

berkaitan dengan perasaan, sikap, sifat, dan emosional. 

2.1.5.2 Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. 

Burka & Yuen (dalam Adi, 2012) menyatakan bahwa akar interpersonal 

dari prokrastinasi dapat berasal dari keluarga, hubungan sosial dimana 

individu tersebut tinggal.  

2.1.5.2.1 Pengasuhan orangtua 

 Hasil penelitian Ferrari dan Olivert (dalam Nafeesa, 

2018) mengemukakan bahwa tingkat pengasuhan otoriter 

ayah menyebabkan munculnya kecendrungan perilaku 
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prokrastinasi yang kronis pada anaknya. Sebaliknya, ayah 

yang menerapkan pengasuhan autoritatif akan mencegah 

anaknya menjadi seorang prokrastinator. Ibu yang memiliki 

kecendrungan melakukan avoidance procrastination 

menghasilkan anak yang memiliki kecendrungan untuk 

melakukan avoidance procrastination pula. 

2.1.5.2.2  Kondisi Lingkungan  

Millgram yang di kutip oleh Sarirah & Rahayu (2018) 

mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik lebih banyak 

dilakukan pada kondisi lingkungan yang rendah dalam 

pengawasan dibanding dengan lingkungan yang penuh 

pengawasan. Teman juga menjadi penyebab munculnya 

prokrastinasi akademik, salah memilih teman menjadi 

seorang yang cenderung bergaul dan memiliki kebiasaan 

yang sama.  

Selain faktor internal dan eksternal, menurut Bernard yang di kutip 

oleh Jatikusumo (2018) menyatakan bahwa ada beberapa keadaan 

psikologis individu yang menjadi faktor-faktor dilakukannya prokrastinasi 

akademik diantaranya sebagai berikut: 

2.1.5.1 Anxiety  

Anxiety bisa diartikan sebagai kecemasan. Kecemasan 

tersebut menjadi kekuatan magnetik yang berlawanan dengan 

tugas tugas yang diharapkan dapat diselesaikan berinteraksi 
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dengan kecemasan yang tinggi. Sehingga cenderung menunda 

tugas tersebut. 

2.1.5.2 Self Depreciation  

Self Depreciation diartikan sebagai pencelaan terhadap 

diri sendiri. Seseorang memiliki penghargaan yang rendah pada 

dirinya sendiri dan selalu menyalahkan diri sendiri ketika terjadi 

sebuah kesalahan. Disamping itu juga memiliki perasaan tidak 

percaya diri untuk meraih masa depan. 

2.1.5.3 Low Discomfort Tolerance  

Low Discomfort Tolerance diartikan sebagai rendahnya 

toleransi pada ketidak nyamanan. Adanya kesulitan pada 

pengerjaan tugas membuat seseorang mengalami kesulitan 

dalam mengatasi rasa frustrasi dan kecemasan, sehingga mereka 

mengalihkan diri sendiri kepada tugas-tugas yang mengurangi 

ketidak nyamanan dalam diri mereka. 

2.1.5.4 Pleasure-seeking  

Pleasure-seeking dapat diartikan sebagai pencari kesenangan. 

Pada saat seseorang memiliki kecenderungan untuk mencari situasi 

yang nyaman, maka ia akan memiliki keinginan yang kuat untuk 

terus bersenang-senang dan tidak ingin meninggalkannya.  

2.1.5.5 Time Disorganization  

Time disorganization dapat diartikan sebagai ketidak 

teraturannya waktu. Mengatur waktu adalah dapat memperkirakan 

dengan baik berapa lama seseorang membutuhkan waktu untuk 
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menyelesaikan pekerjaan tersebut. Aspek lain dari lemahnya 

pengaturan waktu adalah sulitnya memprioritaskan pekerjaan yang 

penting dan yang kurang penting. Semua tugas terlihat penting, 

sehingga terjadi kesulitan pada saat menentukan tugas yang harus 

dikerjakan terlebih dahulu.  

2.1.5.6 Environmental Disorganisation 

Environmental disorganisation dapat diartikan sebagai ketidak 

teraturannya lingkungan. Dalam hal ini lingkungan di sekitar tempat 

tinggal tidak teratur dangan baik, itu terjadi karena kesalahan dari 

individu itu sendiri. Ketidak teraturannya lingkungan bisa dalam 

bentuk interupsi dari oranglain, kurangnya privasi, kertas yang 

bertebaran dimana-mana, dan alat-alat yang dibutuhkan tidak 

tersedia. Banyaknya gangguan pada area wilayah pekerjaan akan 

menyulitkan sesorang untuk berkonsentrasi, sehingga terjadi 

penundaan. 

2.1.5.7 Poor Task Approach  

Poor Task Approach dapat diartiakan sebagai pendekatan yang 

lemah terhadap tugas. Pada saat seseorang bersiap untuk 

mengerjakan sesuatu, ia memiliki kecenderungan untuk meletakan 

kembali pekerjaan tersebut karena tidak mengetahui dari mana harus 

memulai. Hal tersebut membuat seseorang tertahan oleh 

ketidaktahuannya pada penyelesaian pekerjaan tersebut. 
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2.1.5.8 Lack Of Assertion  

Lack Of Assertion diartikan sebagai  memberikan pernyataan 

yang tegas. Seseorang memiliki kesulitan untuk berkata tidak 

terhadap permintaan yang ditujukan kepadanya padahal mereka 

mengetahui masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Mereka 

kurang memiliki penghargaan terhadap komitmen dan tanggung 

jawab yang dimilikinya. 

2.1.5.9 Hostility with others  

Hostility with others diartikan sebagai memusuhi orang lain. 

Kemarahan yang terus menerus tertanam dapat menimbulkan 

dendam dan sikap bermusuhan, sehingga seseorang dapat memiliki 

sikap menolak atau menentang perkataan orang lain.  

2.1.5.10 Stress and fatigue 

Stress and fatigue dapat diartikan sebagai perasaan tertekan 

dan kelelahan. Stress muncul dari akumulasi tuntutan negatif dalam 

hidup, digabung dengan gaya hidup dan kemampuan mengatasi 

masalah. Semakin banyak tuntutan dan semakin lemah sikap 

seseorang dalam memecahkan masalah serta gaya hidup yang kurang 

baik, maka semakin tinggi stress seseorang. 

Berdasarkan uraian yang telah di sebutkan maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi prokrastinasi terdiri dari faktor internal yaitu faktor yang ada 

pada diri seseorang, dan faktor eksternal berupa faktor yang berasal dari luar 

individu. Selain itu beberapa kondisi psikologis individu diantaranya 

Anxiety, Self depreciation, low discomfort tolerance, pleasure seeking, time 
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disorganization, environmental disorganization, poor task approach, lack of 

assertion, hostility with others, stress and fatigue yang menjadi faktor 

seseorang melakukan prokrastinasi. 

2.1.6 Teori Perkembangan Prokrastinasi Akademik  

Berikut beberapa teori perkembangan prokrastinasi akademik yang 

di kemukakan oleh para ahli. 

2.1.6.1 Psikodinamik 

Ferrari, dkk, (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) 

beranggapan bahwa masa kanak-kanak akan mempengaruhi 

perkembangan proses kognitif seseorang ketika dewasa, 

terutama trauma. Seseorang yang pernah pengalami trauma 

terhadap tugas tertentu, akan cenderung melakukan prokrastinasi 

ketika dihadapkan lagi pada tugas yang sama. Dia akan teringat 

pada pengalaman kegagalan dan perasaan tidak menyenangkan 

yang pernah dialami. Oleh sebab itu, orang tersebut akan 

menunda mengerjakan tugas yang di persepsikan akan 

mendatangkan perasaan seperti masa lalu. 

2.1.6.2  Behavioristik 

Bijou, dkk (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) 

berpendapat bahwa perilaku prokrastinasi akademik muncul 

akibat proses pembelajaran. seseorang yang pernah merasakan 

sukses dalam mengerjakan tugas akademik dengan melakukan 

penundaan, cenderung mengulangi perbuatan yang sama. Sukses 
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yang pernah ia rasakan dijadikan sebagai reward  untuk 

mengulangi perilaku yang sama pada masa yang akan datang.  

Selain itu, adanya objek lain yang memberikan reward 

yang lebih menyenangkan daripada objek yang di prokrastinasi. 

Misalnya seseorang yang merasa bermain video game lebih 

menarik dibanding mengerjakan tugas akademik, menurut 

McGown dan Jhonson yang di kutip oleh Ghufron & Risnawita, 

tindakan tersebut dapat memunculkan prokrastinasi akademik.  

2.1.6.3  Kognitif dan Behavioral-Cognitive  

Ellis dan Knaus (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) 

memerikan penjelasan tentang prokrastinasi akademik dari sudut 

pandang cognitive-behavioral. Prokrastinasi akademik yang 

terjadi karena adanya  keyakinan yang irasional yang dimiliki 

oleh seseorang. Keyakinan irasional tersebut dapat disebabkan 

oleh suatu kesalahan dalam mempersepsikan tugas sekolah.  

Menurut Burka dan Yuen (dalam Ghufron & Risnawita) 

seseorang memandang tugas sebagai sesuatu yang berat dan 

tidak menyenangkan (aversiveness of the task dan fear of 

failure), menyebabkan seseorang merasa tidak mampu 

menyelesaikan tugasnya secara memadai sehingga menunda 

menyelesaikan tugas tersebut.  

Sementara itu, Fear of failure yang di kemukakan oleh 

Ghufron & Risnawita (2010) adalah ketakutan yang berlebihan 

untuk gagal. Seseorang menunda mengerjakan tugasnya karena 
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takut gagal akan akan mendatangkan penilaian negatif atas 

kemampuannya. 

2.2 Bimbingan Orangtua 

2.2.1 Pengertian Bimbingan Orangtua  

Secara etimologi, kata “bimbingan” berasal dari kata guidance yang 

berasal dari kata to guide yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun 

atau membatu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat 

diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan (Hallen, 2002). 

Menurut Djumhur dan Surya dalam Hamdani bimbingan adalah suatu 

proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis kepada 

individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai 

kemampuan untuk memahami dirinya (self understanding), kemampuan 

untuk menerima dirinya (self ecceptance), kemampuan untuk 

mengarahkan dirinya ( self direction), kemampuan untuk 

merealisasikan dirinya (self realitation), sesuai dengan kemampuannya 

dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat (Hamdani, 2012). 

 

Arthur J. Jones yang dikutip oleh Hallen  mengemukakan bahwa 

bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang 

laindalam hal membuat pilihan-pilihan, penyesuaian diri serta dalam 

memecahkan masalah-masalah. Bimbingan ini membantu seseorang 

untuk tumbuh dalam kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab 

bagi dirinya sendiri (Hallen, 2002). 

 

Berdasarkan definisi bimbingan yang di kemukakan oleh beberapa ahli, 

maka dapat diketahui bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan 

yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada 

individu guna mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal 

dengan menggunakan berbagai macam media dan tehnik bimbingan agar 

tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya, 

maupun orang lain.  
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 Soekanto (2004) memberikan pengertian orangtua adalah ayah dan ibu  

yakni orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan 

anak  baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Orangtua memiliki 

tanggung jawab untuk mendidk, mengasuh dan membimbing anak-anaknya 

untuk mencapai tahapan tertentu yang mengahantarkan anak untuk siap dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Sejalan dengan Seokanto, Mardiyah (2015) mengemukakan bahwa 

orangtua adalah orang pertama yang membimbing tingkah laku. Terhadap 

tingkah laku anak mereka bereaksi dengan menerima, menyetujui, 

membenarkan, menolak, atau melarang dan sebagainya. Dengan pemberian 

terhadap tingkah lakunya ini terbentuklah dalam diri anak norma-norma 

tentang apa yang baik da buruk, apa yang boeh ataupun tidak boleh. 

Kewajiban orangtua adalah mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri 

anak. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

orangtua adalah segala bantuan/usaha yang diberikan oleh orangtua dalam 

memberikan bantuan kepada anaknya baik secara moril dan materil. Secara 

moril berupa nasehat-nasehat, kasih sayang, arahan, pemberian situasi, bila 

mungkin memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar 

anaknya, dan secara materil menyediakan kebutuhan belajar anak.  

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bimbingan Orangtua bagi Anak 

Sasaran dari bimbingan sebagaimana yang di kemukakan oleh Hallen 

(2002) adalah mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri individu 

secara optimal, dengan harapan agar ia bisa menjadi orang yang berguna bagi 
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dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Jadi, tujuannya 

adalah agar yang dibimbing tersebut mampu menjadikan individu berguna 

bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sebagaimana 

tertera dalam Al-Qur’an Surah At-Tahrim ayat 6: 

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

َ َما أََمَزهُْم َويَفَْعلُىَن َما يُْؤَمُزونَ  ﴿٦﴾  يَْعُصىَن هللاه

 

Artinya: 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). 

   

Bimbingan bertujuan agar setiap anak yang mengalami kesulitan dalam 

belajar dapat terhindar dari segala gangguan atau hambatan yang dapat 

menghalagi kelancaran aktivitas anak dalam belajar, baik disekolah maupun 

dirumah, serta mampu mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut, 

dengan potensi yang ada pada dirinya (Resnawati, 2012).  Untuk itu para 

orangtua harus jeli dan peka terhadap perkembangan yang terjadi pada 

anaknya yang masih dalam usia sekolah, karena setiap persoalan dan 

kesulitan yang dihadapi oleh anak harus segera diatasi, tentunya harus 

memulai bimbingan dan arahan dari orangtua.  

Apabila ditinjau dari statusnya, Hallen (2002) mengemukakan bahwa 

bimbingan mempunyai tiga fungsi, yaitu: 

2.2.2.1 Fungsi pencegahan (preventif),  bimbingan berfungsi sebagai 

usaha pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat 

perkembangan pada diri seorang anak. 
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2.2.2.2 Fungsi penyaluran, bimbingan berfungsi memberikan bantuan 

kepada anak, untuk mendapatkan kesempatan menyalurkan 

potensi yang ada pada dirinya agar lebih berkembang. 

2.2.2.3 Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, adalah fungsi 

bimbingan yang dapat mendorong peserta didik mencapai 

berbagai perkembangan potensi secara optimal. 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Bimbingan Orangtua 

Bimbingan yang dilakukan orangtua terhadap anak bukanlah sesuatu 

yang mudah. Untuk membimbing dan mendidik anak di perlukan sikap 

keterbukaan, kehangatan, penghargaan, perhatian, dan pengertian. Metode 

dalam membimbing dan mengarahkan anak kepada perilaku yang baik akan 

mendorong keberhasilan dalam upaya mengatasi kekeliruan yang di perbuat 

oleh anak untuk kedua kalinya dalam hal ini prokrastinasi akademik yang 

dilakukan anak, dan bagaimana orangtua bertindak dalam tuntutan seorang 

anak.  

Tindakan yang dapat dilakukan orangtua kepada anak sebagaimana 

yang di kemukakan oleh Fatimah yang di kutip oleh Nafisah (2016) dalam 

bukunya yang berjudul psikologi perkembangan peserta didik, sebagai 

berikut: 

2.2.3.1 Komunikasi 

Berkomunikasi dengan anak merupakan suatu cara yang 

paling efektif untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan. 

Dengan melakukan komunikasi, orangtua dapat mengetahui 

pandangan-pandangan dan kerangka berfikir anaknya, dan 
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sebaliknya anak-anak juga dapat mengetahui apa yang 

diinginkan oleh orangtuanya.  

2.2.3.2 Kesempatan 

Orangtua sebaiknya memberikan kesempatan kepada 

anaknya untuk membuktikan atau melaksanakan keputusan 

yang telah ia ambil. 

2.2.3.3 Tanggung  jawab 

Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan 

membimbing anaknya. Secara umum membantu anak dalam 

perkembangan dan dalam penetapan nilai-nilai. 

2.2.3.4 Konsistensi  

Konsistensi orangtua dalam menerapkan kedisiplinan 

dan penanaman nilai-nilai sejak masa kanak-kanak dalam 

keluarga akan menjadi panutan bagi anak untuk 

mengembangkan kemandirian dan berfikir secara dewasa. 

Muhyidin yang dikutip oleh Nafisah (2016) menyebutkan beberapa 

bentuk usaha orangtua dalam mendidik dan membimbing anak, sebagai 

berikut: 

2.2.3.1 Nasehat 

Nasehat akan membentuk keimanan anak secara moral, 

psikis dan sosial. Nasehat sangat diperlukan dalam menjelaskan 

kepada anak tentang segala hakekat moral. Orangtua hendaknya 

memahami dan memberikan nasehat dalam membimbing anaknya  



 

29 
 

secaraspiritual, moral, dan sosial sehingga  dapat menjadi anak 

yang baik akhlaknya serta berfikir jernih dan berwawasan luas. 

2.2.3.2 Keteladanan 

Keteladanan merupakan metode yang paling baik dalam 

rangka bimbingan orangtua terhadap anak. Setiap anak 

memerlukan keteladanan yang baik dan saleh dari orangtuanya. 

Hal ini karena setiap manusiamemiliki kebutuhan psikologis 

untuk mencontoh orang yang dicintai dan dihargainya. 

2.2.3.3 Pembiasaan  

Pembiasaan merupakan salah satu metode dalam 

membimbing anak. Dengan cara membiasakan anak untuk 

melakukan perbuatan yang diajarkan dalam agama, dan berbuat 

baik dalam kehidupannya, akan berakibat baik pula pada perlaku 

anak. 

2.2.3.4 Pengawasan 

Orangtua dalam melakukan pengawasan ini tidak terbatas 

pada satu atau dua aspek yaitu keimanan, intelektual, moral, fisik, 

psikis dan sosial kemasyarakatan, sehingga ia akan menjadi anak 

yang seimbang dalam menunaikan tugasnya dalam hidup. 

2.3 Kajian Penelitian Relevan  

Disadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini, terdapat 

persamaan dan perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi perbandingan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 
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Penelitian yang dilakukan oleh Leniawati, Dimyati, dan  Marjo (2014) yang 

berjudul “Dampak Dukungan Sosial Orangtua Terhadap Prokrastinasi Akademis 

Siswa XI Administrasi Perkantoran (Studi Kasus Di SMK Tunas Harapan)”.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Tunas Harapan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan jika dukungan sosial dari orangtua yang didapat anak hanya sedikit 

dan kurang tepat maka anak akan memiliki prokrastinasi yang tinggi, begitupun 

sebaliknya jika dukungan sosial orangtua yang di berikan secara tepat dan sesuai 

dengan apa yang anak harapkan maka prokrastinasi akan menurun bahkan tidak 

ada. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, dan Setyowani (2014) dalam 

penelitiannya tentang Faktor-Faktor Penyebab Prokrastinasi Akademik Pada 

Siswa Kelas XI Sma Negeri Kabupaten Temanggung menemukan bahwa faktor 

internal penyebab prokrastinasi akademik adalah kondisi fisik (69%) dan kondisi 

psikologis (73%). Adapun faktor eksternal penyebab prokrastinasi akademik 

dilihat dari kondisi keluarga (75%), lingkungan sekolah (67%), dan lingkungan 

masyarakat (66%). Menurut Wibowo & Setyowani faktor yang menjadi penyebab 

prokrastinasi akademik pada siswa diantaranya adalah: kondisi fisik yaitu jenis 

kelamin dan ketahanan tubuh, kondisi psikologis yaitu kurangnya tanggung jawab 

dan rasa percaya diri, kondisi keluarga yaitu fasilitas dari orangtua, lingkungan 

sekolah yaitu pengaruh teman sebaya dan pengalaman kurang menyenangkan 

dengan guru (punnishment), lingkungan masyarakat yaitu berada pada lingkungan 

yang kurang kondusif.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Handoyo, dkk (2020) yang berjudul 

"Prokrastinasi Mahasiswa Selama Masa Pembelajaran Daring". Penelitian ini 

menemukan bahwa sekalipun menjadi peluang, kegiatan pembelajaran daring 

masih menyisakan beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul 

adalah tingginya tingkat prokrastinasi pada para mahasiswa. Prokrastinasi dapat 

diindikasikan dari semakin banyak mahasiswa yang menunda mengerjakan tugas. 

Alasan para mahasiswa menunda mengerjakan tugas adalah karena merasa tidak 

sedang diawasi. Selain itu, menurut Handoyo, dkk prokrastinasi akademik 

memiliki kaitan erat dengan regulasi diri. Banyak penelitian membuktikan bahwa 

regulasi diri memiliki kontribusi yang tinggi dalam membentuk prokrastinasi pada 

peserta didik. Upaya untuk mereduksi tingkat prokrastinasi bisa dilakukan dengan 

meningkatkan regulasi diri para peserta didik khususnya mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2021) yang berjudul 

"Gambaran Faktor Penyebab Prokrastinasi Akademik Siswa SMA Kelas XI Pada 

Masa Pandemi COVID-19". Penelitian ini menemukan bahwa faktor yang 

menyebabkan prokrastinasi akademik ini yaitu siswa kurang memahami materi 

yang disampaikan guru karena terkadang hanya diberikan materi saja dan tugas 

tanpa dijelaskan, tidak percaya diri terhadap kemampuannya dalam mengerjakan 

tugas karena merasa tidak bisa, faktor dari dalam diri sendiri yaitu kurang bisa 

mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan kegiatan lainya, siswa merasa 

bosan dan jenuh karena pembelajaran secara daring guru lebih banyak 

memberikan tugas terus menerus dan materinya kurang dipahami sehingga tidak 

bisa bertanya langsung kepada guru mata pelajaran, kurangnya perhatian dan 

dorongan motivasi dari orang tua, selain itu dikarenakan pembelajaran dilakukan 
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secara daring melalui media online seperti google classroom dan google meet 

faktor yang paling sering menjadi kendala pada masa pandemi COVID-19 ini 

yaitu faktor sinyal, handphone dan kuota internet yang terkadang tidak memadai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suroso, dkk (2021) dalam penelitiannya 

yang berjudul "Self Regulated Learning dan Dukungan Sosial dengan 

Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa di Masa Pandemi". Dari hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa prokastinasi akademik masih  banyak   terjadi   di   

kalangan   mahasiswa   di   masa   pandemi   COVID-19   yang   mengharuskan   

mahasiswa   melakukan   pembelajaran   daring.   Bahkan   angka   prosentase   

kecenderungan   prokastinasi akademik yang diperoleh dari responden penelitian 

cukup tinggi (lebih dari 50%). Penundaan pengerjaan tugas tersebut meliputi 

penundaan terhadap waktu yang berakibat gagalnya  mahasiswa  memprediksi  

waktu  pengumpulan  tugas  dengan  baik  sehingga  mereka  gagal  

menyelesaikan  tugas.  Prokastinasi  akademik  mahasiswa  juga  terjadi  karena  

mahasiswa  yang   bersangkutan   tidak   konsisten   dalam   mematuhi   jadwal   

belajar   maupun   jadwal penyelesaian tugas yang telah mereka rencanakan yang 

berakibat pada tidak terselesaikannya tugas-tugas  akademik  mereka.  Keraguan  

akan  kemampuan  dan  perasaan  takut  gagal  pun  menjadi  pemicu mahasiswa  

justru menunda  mengerjakan  tugas  dengan  alasan  pemahaman  yang kurang 

terkait tugas maupun materi pembelajaran yang menunjang penyelesaiuan tugas-

tugas tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) dalam skripsinya yang berjudul 

"Hubungan Self-Efficacy dan Social Support Dengan Prokrastinasi Akademik 

Pada  Siswa Mtsn 1 Bojonegoro Di Masa Pandemi ". Dari penelitian tersebut 
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diperoleh hasil bahwa Self efficacy berpengaruh negatif terhadap prokrastinasi 

akademik. Maknanya, apabila self-efficacy bertaraf tinggi maka prokrastinasi 

akademik berpotensi rendah, begitu juga sebaliknya. Social support berpengaruh 

negatif terhadap prokrastinasi akademik. Maknanya, apabila social support 

bertaraf tinggi maka prokrastinasi akademik berpotensi rendah, begitu juga 

sebaliknya. Berdasarkan data yang di peroleh oleh Putri bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara self efficacy dan social support secara simultan terhadap 

prokrastinasi akademik. Selain itu, diketahui berdasarkan nilai koefisien 

determinasi sebesar 55,6% prokrastinasi akademik yang terjadi pada diri siswa di 

masa pandemi dipengaruhi oleh variabel self-efficacy (X1) dan social support 

(X2). Sedangkan, sebesar 44,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak tercantum dalam penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, dkk (2021) dalam jurnal yang 

berjudul "Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir pada Masa Pandemi 

COVID-19" menemukan bahwa prokrastinasi akademik dilakukan oleh 

mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi pada masa pandemi 

saat ini menunjukkan tingkatan sedang. Prokrastinasi akademik memiliki empat 

aspek yang mendasari yaitu perilaku menunda dalam memulai dan 

menyelesaikan, keterlambatan dalam mengerjakan kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual dan melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Di 

antara keempat aspek tersebut, perilaku menunda dalam memulai dan 

menyelesaikan skripsi merupakan perilaku dominan yang mendasari prokrastinasi 

akademik mahasiswa tingkat akhir.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2018) dalam skripsi yang berjudul 

"Hubungan Pola Asuh Orangtua dan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa". 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah diperoleh kesimpulan bahwa 

pola asuh orangtua dan prokrastinasi akademik memiliki hubungan dimana pola 

asuh autoritarian dan pola asuh menelantarkan memiliki hubungan positif yang 

signifikan dengan prokrastinasi akademik, pola asuh autoritatif memiliki 

hubungan positif yang signifikan dengan prokrastinasi akademik, sedangkan pola 

asuh permisif pada prokrastinasi akademik tidak ada hubungan yang signifikan. 

Beberapa pemikiran yang telah disebutkan, terdapat beberapa persamaan 

pada aspek tertentu yang membahas tentang prokrastinasi akademik. Namun 

persamaann tersebut tidak menyangkut substantansi yang diteliti karena terdapat 

perbedaan pada objek penelitian, waktu, dan lokasi dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Fokus penelitian sebelumnya lebih cenderung pada faktor 

penyebab prokrastinasi akademik, hubungan pola asuh orangtua dan prokrastinasi,  

serta dampak dari dukungan sosial orangtua terhadap prokrastinasi siswa. 

Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada strategi bimbingan orangtua 

dalam mengahadapi prokrastinasi akademik siswa. Sehingga penelitian ini 

bukanlah pengulangan dari apa yang telah di teliti oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian ini penting di lakukan untuk menelusuri bagaimana strategi bimbingan 

orangtua dalam menghadapi prokrastinasi akdemik siswa di MTsN 1 Konawe 

selama masa pandemi covid-19.  

2.4 Kerangka Berpikir 

 Siswa SMP/MTs dalam tahap perkembangannya di golongkan sebagai 

remaja awal yaitu usia 12-15 tahun (Tamami, 2012).  Para siswa cenderung lebih 
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banyak mengisi waktunya dengan bermain, menonton televisi, menggunakan 

internet daripada belajar. Kebiasaan tersebut mengakibatkan adanya perilaku 

penundaan. Dalam ranah psikologi perilaku menunda-nunda tersebut dikenal 

dengan istilah prorastinasi. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prokrastinasi yang 

dikategorikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Yang termasuk dalam faktor internal yaitu yang terdapat dalam diri individu. 

Adapun faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang terdapat  diluar diri individu. 

Faktor-faktor tersebut antara lain berupa pola bimbingan orangtua dan lingkungan 

yang kondusif, yaitu lingkungan dengan adanya pengawasan (Millgram, dalam 

Gufron  & Risnawita, 2010). Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adanya 

perilaku prokrastinasi adalah pola bimbingan orangtua. Kerangka berpikir dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  1. 1 Kerangka Pikir 

Strategi  

Bimbingan Orangtua 

Perilaku 

Prokrastinasi Akademik 

Siswa/Anak 

Faktor Penyebab 

Perilaku Prokrastinasi 

Kondisi 

Fisik  

Kondisi 

Psokologis

s  

 Pola Pengasuhan 

Orang tua  

Lingkungan 

sosial  

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 
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Sebagaimana penelitian ini terfokus pada strategi bimbingan orangtua dalam 

menghadapi prokrastinasi akademik pada siswa, khususnya bagaimana gambaran  

serta faktor-faktor penyebab prokrastinasi akademik yang terjadi pada anak dan 

bagaimana orangtua membimbing dalam menghadapi prokrastinasi akademik 

anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


