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Lampiran 1 : Pedoman Wawancara  

 

 

"Strategi Bimbingan Orangtua Dalam Menghadapi Prokrastinasi Akademik 

Siswa Selama Masa Pandemi Covid-19 Di MTsN 1 Konawe" 

 

Alamat Tempat  : MTsN 1 Konawe  

Wawancara/Mahasiswa : Nurul Amelia Tetambe 

Nim     : 17030102001                                                      

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara dengan Orangtua  

1. Apakah bapak/Ibu memiliki strategi tertentu dalam membimbing anak? 

2. Apa yang bapak/ibu lakukan Ketika anak menunda-nunda melakukan 

suatu pekerjaan, baik itu akademik maupun non akademik? 

3. Bagaimana cara bapak/Ibu meningkatkan motivasi agar anak mau belajar? 

4. Apakah bapak/Ibu memberikan pujian ketika anak Ketika melakukan 

sesuatu? 

5. Apakah bapak/ibu memberikan fasilitas khusus kepada anak? 

6. Apakah bapak/ibu selalu mengawasi apa saja yang di lakukan anak? 

7. Apakah Bapak/Ibu mengarahkan anak untuk mengulangi pelajaran setelah 

pulang sekolah? 

8. Apakah Bapak/Ibu memberi kebebasan dalam melakukakan sesuatu 

kepada anak? 

9. Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika anak melakukan suatu kesalahan? 

10. Apa Bapak/Ibu membantu anak ketika mengalami kesulitan dalam belajar 

dirumah? 
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11. Apakah bapak/ibu mau mendengarkan anak bercerita tentang 

pengalamannya ataupun keluhan yang dirasakan anak? 

B. Wawancara dengan anak 

1. Apakah adik sering menunda-nuda melakukan sesuatu? 

2. Apa yang menjadi penyebab adik dalam menunda-nunda? 

3. Apa yang membuat adik semangat dalam belajar? 

4. apakah orangtua adik selalu menasehati dan meberikan keteladanan yang 

baik? 

5. Apakah orangtua adik memberikan pujian ketika adik mendapatkan nilai 

baik? 

6. Apakah orangtua adik memberikan hadiah ketika adik mendapatkan 

peringkat? 

7. Apakah orangtua adik memeriksa buku pelajaran setelah pulang sekolah? 

8. Apakah orangtua adik telah memberikan fasilitas belajar yang diinginkan? 

9. Bagaimana sikap orangtua adik ketika adik mendapat nilai Kurang baik? 

10. Ketika adik mengalami kesulitan dalam belajar, apakah orangtua adik 

membantu menyelesaikannya? 

11. Apa yang di lakukan orangtua adik ketika adik melakukan kesalahan? 

12. Apakah adik sering berkomunikasi dengan orangtua adik? 

13. Apakah adik sering menceritakan pengalaman yang adik alami kepada 

orangtua adik 
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Lampiran 2 : Pedoman Observasi 

 

 

"Strategi Bimbingan Orangtua Dalam Menghadapi Prokrastinasi Akademik 

Siswa Selama Masa Pandemi Covid-19 Di MTsN 1 Konawe" 

 

Alamat Tempat  : MTsN 1 Konawe  

Wawancara/Mahasiswa : Nurul Amelia Tetambe 

Nim    : 17030102001                

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati dan mencatat gambaran perilaku prokrastinasi akademik siswa 

di MTsN 1 Konawe. 

2. Mengamati dan mencatat strategi bimbingan yang di gunakan orangtua 

dalam mengahadapi prokrastinasi akademik siswa. 
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Lampiran 3: Transkip Wawancara 

"Strategi Bimbingan Orangtua Dalam Menghadapi Prokrastinasi Akademik 

Siswa Selama Masa Pandemi Covid-19 Di MTsN 1 Konawe" 

 

WAWANCARA SISWA  

Nama Anak : Desi  

Tanggal : 7 Juli 2021 

Kelas  : 9 (Sembilan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. kalau ada tugas dari sekolah 

kamu kerjaji? 

Iyah  

2. Langsung di kerja atau di 

simpan dulu 

 

Yah tergantung, kalau lagi rajin 

biasanya langsung dikerjakan, tapi 

kalau lagii malas biasanya disimpan 

dulu 

 

3. Kenapa tugasnya nda langsung 

di kerja? 

 

Biasa karena ta satu minggupi baru 

dikumpul tugasta, apalagi online, sa 

agak malas malas juga kalau mau 

kerja cepat karna lamaji 

4. Kalau nda kerja tugas, kegiatan 

apa yang sering dilakukan? 

biasa klo san da lagi kerja tugas, 

biasa sa jaga adeku, sa nonton, ato 

tidak sa pergi main-main sama 

temanku 

5. Kamu sering main hp ? iyah mainji tapi nda terlalu, karena 

nanti mamaku da marah kalau terlalu 

main hp. 

 

6. terus nanti tugasnya yang nda 

langsung dikerja, kamu kerjakan 

ji? 

 

Iyah dikerjaji 

7. Kalau diluar jadwal pelajaran 

kamu belajarkah, misalnya 

mengulang materi yang sudah 

dikasih guru sebelumnya? 

 

Kadang-kadang, kalo disuruh ibu 

belajar biasa sa belajar.  

 

8. Kalau mau ujian kamu belajar 

nda, kalau belajar kapan 

belajarnya? 

Iyah, saya belajar biasa nantipi 

malam mau ujian, biasa lagi nantipi 

dekat-dekat mau ujian sa belajar. 

Karena kalau begitu gampang masuk 

materi dan kita ingat karena baru-
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baruji kita pelajari  

9.  Selain malas, apalagi yang bisa 

buat kamu terlambat kerja atau 

kumpul tugas? 

Biasanya sa nda mengerti apa yang 

dia maksud soalnya (tugas yang telah 

di berikan), baru kan kita belajar 

lawat WA ji, jadi biar mo di jelaskan 

berapa kali sama ibu guru tetap susah 

sekali kasian sa mengerti, baru 

belumpi lagi kalo da jelek mi lagi 

jaringan.. kaya sa malasmi ksihan, 

apalagi kalau belajar matematika. 

Akhirnya biasa sa terlambat kumpul 

tugasku 

10. Kalau kamu lagi sakit tugasnya 

bagaimanami? Nda dikerja? 

Iye kak , kalo sa sakit pasti saya nda 

kerja tugasku. Kan kalo kita sakit itu 

kayak lemas sekali mi badanta, jadi 

biasa itu ada rasa malas untuk kerja 

tugas, jadi biasa kalau sa sakit sa izin 

sama buguruku, tidak masuk dulu 

 

12. Kalau teman-temannya adakah 

juga yang sering tunda-tunda 

kerja tugas? 

 

Iyah ada 

13. Kamu suka terpengaruh kalau 

liat temannya yang nda kerja 

tugas? 

 

Lumayan. Heheheh 

 

Nama Anak : Aliah 

Tanggal : 7 Juli 2021 

Kelas  : 9 (Sembilan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. kalau ada tugas dari sekolah 

kamu kerjaji? 

Iye sa kerjaji 

2. Tugasnya langsung di kerja atau 

di tunda dulu? 

Biasa nda lngsung dikerja 
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3. Kenapa nda langsung dikerja? Ndaji, mungkin karna belum mau 

4. Memangnya kalo nda di kerja 

tugasnya apakah di bikin? 

Biasa main hp, atau nonton 

5. Kalau main hp biasanya buka 

apa? 

Biasanya buka youtube, tiktok, sama 

ig 

6. kapanpi pale kerja tugasnya? Biasa janjian sama teman mau kerja 
kapan 

7. Kenapa nda dikerja sendiri? Kalau kerja sama-sama teman lebih 

semangat  

 

8. Kan belajarnya online, 

bagaimanami caranya kalau mau 

kerja tugas sama-sama? 

Kerjanya sma teman yang dekat 

rumah, kan saya satu kelasji 

9.  Terus kalau sudah janjian kerja 

tugas sama temannya, dikerjaji? 

Iye di kerjaji, tapia da juga biasa kita 

sudah janjianmi tapi nda jadi. Kalau 

buka dia yang nda  bisa, saya yang 

nda bisa 

 

10. Nda bisanya itu kenapa? biasa saya sudah rencanakanmi 

misalnya ini tugas saya janjian sma 

temanku mau kerja hari rabu toh, eh 

pasmi harinya itu sa mo kerja sama 

temanku mamaku da suruh saya jaga 

adeku..  

12. Terus bagaimanami tugasnya?  Bemanadi, kalau sudah ditunda-

tundami begitu, sasuka malasmi 

kerja. Jadi biasa sa liat punyanya 

temanku 

13.  Kamu sukakah kerja tugas pas 

detik deyik terakhir tugas mau di 

kumpul 

Puh sering sekali 

14. Selain itu apa lagi yang buat 

kamu tunda kerja tugas, atau nda 

kerja tugas? 

Hmm apadihh, ituji mngkin 
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Nama Anak : Rara 

Tanggal : 10 Juli 2021 

Kelas  : 8 (delapan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. kalau ada tugas dari sekolah 

kamu kerjaji? 

Iya, di Kerjaji.. 

2. Tugasnya langsung di kerja atau 

di tunda dulu? 

Biasanya ditunda dulu. Heheh 

3. Kenapa nda langsung dikerja? Tunggu waktu yang tepat  

4.  Kapan pale dikerja tugasnya? saya kerja tugas juga biasa nantipi 

dekat dekat mau dikumpul, biasa ta 

dua jam pas mau kumpul tugas. 

5.  Kenapa dikerja nantipi mau di 

kumpul? 

nda tau kenapa itu kak, kalau kita 

kerja tugas buru-buru atau sudah 

maumi dikumpul tugasnya kita pasti 

kayak ini otak ta da encer 

6. Kamu seringkan main hp? Lumayan sering 

7. Pernahkah gara-gara main hp 

jadi lupa kerja tugas 

Iye pernah kak, bukan lupa 

sebenarnya sa ingatji hanya karna 

keenakan main hp, jadi san da 

kerjami tugas.  

8. Kalau main hp apakah 

memangnya yang di buka? 

Sosial mediaji tiktok ato ig 

9. Selama pembelajaran online ini 

apa yang dirasakan? 

Selama online biasaji, hanya itumi 

kalo belajar susah menurutku 

10. Kenapa?, kesusahan seperti apa 

yang dirasakan? 

yah kalo buguru da menjelaskan 

kadang sa mnegerti kadang tidak, 

saya nda mengerti apa yang bu guru 

kalo dia suka menjelaskan, baru kan 

pake vn (voice note) biasa tetap sa 

nda mengerti. Baru buguru juga da 

cuma kasi catatan baru da suruhmi 

kerja tugas.baru itunah kak biasa nda 
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dijelaskan mi lagi 

11. Selain cara guru menjelaskan, 

hal apa lagi yang buat kamu 

suka malas dan tunda untuk 

kerja tugas? 

Paketku biasa da suka habis, baru 

kan sa pake kuota yang unlimited, 

jadi kalo sudah habismi paketku 

yang biasa sisa paket itumi… 

akhirnya jelek jaringanku, baru kalo 

jelek jaringan bagitu sa malasmi 

belajar 

12. Jadi kalau paketnya sudah habis, 

jadi nda ikut belajar atau kerja 

tugas? 

Iyah ndami, tapi kalau adaji kakaku 

kalau habis paketku sa tetring sama 

dia. 

13.  Selama belajar online ini dibantu 

sama orang tua kalau belajar? 

Iye dibantuji kalau ada pelajaran 

yang susah saya bertanya sama ibu 

atau bapaku. 

 

 

Nama Anak : Lizha 

Tanggal : 10 Juli 2021 

Kelas  : 9 (Sembilan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Kalau ada tugas dari sekolah 

dikerjaji? 

Iyah  

2. Kerjanya itu langsung di kerja 

atau disimpan dulu? 

Kalau lagi rajin dikerja langsung, 

tapi kalau lagi malas paling 

disimpan. 

3. Kalau malasnya itu timbul 

karena apa? 

Biasanya itu karna main hp, terus 

kalau tugasnya juga susah jadi agak 

malas buat dikerja 

4.  Kenapa nda diselesaikan dulu 

tugasnya baru main hp? 

Rencana sebenarnya kalau sa sudah 

maumi kerja tugasku, kan itu 

tugasnya kita kital liat juga hp… jadi 

kalau sa kasi menyala dataku da 

munculmi semua notifikasi ig 

(intagram) dengan tiktok ku, 

akhirnya sa terpengaruhimi buka itu, 

baru kalo sa buka tiktokku sa suka 

lupa waktu 

 

5.  Jadi kamu sering menunda kerja 

tugas?  

Iyah lumayan 
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6. Selain karena malas dan main hp 

apalagi yang buat kamu 

menunda kerja tugas? 

Eee… anu kak karena banyak juga 

waktu yang di kasih sama guru untuk 

di kumpul, jadi sa tunda-tundami, 

tapi itumi kadang karena terlalu lama 

akhirnya sa lupami kalo ada tugasku, 

akhirnya terlambatmi sa kumpul… 

nantipi sa di tagih sama buguruku 

baru sa kerja. 

 

7. Jadi kamu suka kerja tugas saat 

mendekati waktu pengumpulan 

tugas? 

Iyah. Tapi sedang-sedang. Karena 

nda semua tugasji juga san da 

lngsung kerja. 

 

8. Kalau kamu lagi sakit tugasnya 

bagaimana? 

Kalau lagi sakit otomatis san da 

kerjami itu tugasku, karena sa lemas. 

 

 

Nama Anak : Fariz 

Tanggal : 10 Juli 2021 

Kelas  : 8 (delapan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. kalau ada tugas dari sekolah 

kamu langsung kerjaji? 

Iya biasa ada yang langsung dikerja, 

biasa juga disimpan dulu 

2. Kenapa disimpan? Karena tugaasnya lamaji mau 

dikumpul jadi banyak waktu 

3. Terus waktunya kapan biasa 

kerja tugas? 

Biasanya itu malam 

4.  Teman-temannya ada yang suka 

tunda-tunda kerja tugas kah? 

Iyah banyak 

5. Kamu suka kah kerja tugas 

dekat-dekatpi mau dikumpul? 

Puh sering 

6. Kenapa? Biasa itu karena salupa 

7.  Kamu terpengaruh kalau 

misalnya liat temannya yang nda 

kerja tugas? 

Iyah kadang-kadang terpengaruh. 

8. Kalau ditunda kerja tugasnya itu 

biasanya karna apa, selain karna 

lama waktu pengumpulannya? 

Kayaknya karna malas juga 
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9. Biasakan malas itu ada 

penyebabnya, nah malasnya itu 

karna apa? 

Apadih.. karena main hp juga   

10. Kalau main hp itu seringkah? Iyah sering sekali 

12. Terus kenapa bisa karena main 

hp jadi malas kerja tugas? 

karna kadang kalo sudah main hp sa 

suka kebablasan, awalnya niatku 

cuman scrol-scrol ji, eh malah 

keterusan… Nda tau juga kenapa 

kalo tugas kasian kaya malas sekali 

mo dikerja padahal ada semuaji di hp 

bisaji cari di google 

 

12. Selama belajar online ornag tua 

selalu mengawasi kalau lagi 

belajar? 

Iyah mengawasiji, tapi nda terlalu 

karena harus kerja 

 

Nama Anak : Dandi 

Tanggal : 11 Juli 2021 

Kelas  : 9 (Sembilan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Selama belajar online ini 

bagaimana perasanya? 

Ada senangnya ada juga nda 

senangnya 

2. Senangnya karena apa, dan nda 

senagnya itu karena apa? 

Kalau senangnya itu punya banyak 

waktu dirumah, tapi kalau nda 

senangnya itu nda bisa ketemu 

teman-teman, terus kalau belajar 

biasanya nda mengerti karena nda 

dijelaskan secara langsung 

3. Kalau ada tugas dari gurunya 

langsung di kerja atau disimpan 

dulu? 

Kebanyakan disimpan dulu. Heheheh 

4.  Kenapa disimpan? Nda lngsung 

dikerja 

Kenapadi, mungkin karena belum 

mau saja kerja 

5.  Mungkin ada alasannya, 

misalnya main hp dulu atau 

apakah? 

Oh iyah biasa kalau habis belajar di 

wa langsung buka aplikasi lain 

6. Apa yang suka di mainkan di hp 

sampai nda lngsung di kerja 

tugasnya? 

biasa karena sa suka main game kak. 

Kalau sa sudah main free fire mi lagi 

pasti sa lupa waktu 

7. Main gamenya sama siapa? Sama temanji.   
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8.  Terus selain main game, apalagi 

yang sering buat kamu malas 

kerja tugas, atau tunda kerja 

tugas selama belajar online? 

Anu beh suka jelek jaringanku juga, 

akhirnya suka terlambat masuk itu 

WA nya ibu guruku, baru biasa da 

suka habis paketku, itumi sa suka 

malas….hehehe 

9. Temannya suka tunda-tunda 

jugakah kerja tugas? 

Iya samaji mereka sering juga nda 

kerja tugas 

10. Jadi kamu terpengaruhkah kalau 

misalnya temanmu nda kerja 

tugas? 

Iya agak terpengaruh. sa suka liat 

temanku banyakji yang suka nda 

kerja tugasnya baru dorang suka 

pengaruhi saya. Dorang bilang we 

janganmi dulu ko kerja lah, kita main 

ff  (game online singkatan dari Free 

fire) mi dulu. Akhirnya sa malasmi 

juga  

11. Selain kalau lagi kerja tugas 

kamu belajar kah meskipun 

bukan jadwalnya untuk belajar? 

Belajarji, tapi nantipi mau ujian 

12.  Kapan mulai belajarnya kalau 

ujian 

saya belajar biasa nantipi malam mau 

ujian, biasa lagi nantipi dekat-dekat 

mau ujian sa belajar. Karena kalau 

begitu gampang masuk materi dan 

kita ingat karena baru-baruji kita 

pelajari 

13. Itu materinya yang dipelajari 

dipahamiji? 

Nda terlalu, karena sa hapal, jadi ada 

sebagian materi yang sapahami ada 

juga yang tidak 

 

Nama Anak : Rama 

Tanggal : 11 Juli 2021 

Kelas  : 9 (Sembilan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Kalau ada tugas dari sekolah 

dikerjaji? 

Iyah di kerjaji 

2. Kerjanya itu langsung di kerja 

atau disimpan dulu? 

Ada tugas yang biasa langsung sa 

kerja ada juga yang nda. Sebenarnya 

tergantung kemauan, biasa juga 

karna malas 
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3. Tugas apa yang biasanya 

langsung dikerja? 

Tugas yang gampang-gampang, 

dengan tugas yang harus dikumpul 

hari itu juga. 

4.  Selain kerja tugas, dan belajar 

kegiatan apa yang suka 

dilakukan? 

Biasanya main bola sama teman, 

main game, main hp 

5.  Kalau pergi main sama 

temannya atau main game, 

tugasnya sudah di kerja atau 

belum? 

Biasanya belum. heheheh 

6. Apa hal yang paling sering buat 

kamu tunda kerja tugas atau lupa 

untuk kerja tugas? 

biasa karena sa suka main game kak. 

Kalau sa sudah main free fire mi lagi 

pasti sa lupa waktu 

7. Kalau ada temannya yang nda 

kerja tugas kamu terpengaruh 

kah? 

iya kak, sa liat juga temanku kalau 

misalnya da belum kerja, biasa saya 

nda kerjami juga 

8. Kenapa ? karena kan dia pintar, jadi sa suka 

tanya dia kalo ada sa nda mengerti 

begitu, jadi kalo dia belum kerja ma 

saya nda kerjami juga 

9. Oh jadi kamu tunggu temanmu 

itu kerja tugas jadi kamu kerja? 

Iya, sa suka bertanya sama dia 

10. Memangnya temanmu yang 

tempatmu suka bertanya, dia nda 

tunda-tunda kerja tugasnyakah? 

Kadang da tundaji juga.. 

11.  Kapan mulai belajarnya kalau 

ujian 

saya belajar biasa nantipi malam mau 

ujian, biasa lagi nantipi dekat-dekat 

mau ujian sa belajar. Karena kalau 

begitu gampang masuk materi dan 

kita ingat karena baru-baruji kita 

pelajari 

12. Itu materinya yang dipelajari 

dipahamiji? 

Nda terlalu, karena sa hapal, jadi ada 

sebagian materi yang sapahami ada 

juga yang tidak 

 

Nama Anak : Andika  

Tanggal : 12 Juli 2021 

Kelas  : 9 (Sembilan) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Andika kalau ada tugas dari 

sekolah kamu kerjaji? 

ada kadang sa kerja ada juga tidak 

2. yang tidak dikerja kenapa? Hehehehe.. (tertawa) 
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3. Kenapa tugas nda dikerja pas 

pulang sekolah? 

 

Mamaku kan da menjual di pasar 

jadi biasa sa suka bantu, atau kalau 

tidak saya yang menjual di pasar, 

jadi biasa sa nda kerjami tugasku 

lagi, baru kalo pulangmi dirumah sa 

suka capekmi 

4. Berarti kalau habis menjual, 

kamu nda belajarmi ? Atau kerja 

tugas? 

Nda. 

5. terus nanti tugasnya kamu 

kerjakan ji? 

Ada biasa yang sa kerjaji, biasa juga 

ada yang sa nda kerja. 

6. kapanpi pale kamu kerja tugas? Biasa malam, nantipi san da cape 

7. itu tugasnya kamu kerja sendiri 

atau kerja sama sama temannya? 

kalo gampang sa kerja sendiri, kalo 

susah sa liat punyanya     temanku. 

Heheh 

 

8. kenapa nda dikerja sendiri? sa suka  ragu-ragu kalo mo kerja 

tugas, benarjikah ini yang sa kerja,  

sa takut kalo sa kerja nanti salah 

akhirnya kalo mo kerja tugas yang 

menurutku sa tidak tau, apalagi kalo 

matematika, sa suka liat punyanya 

temanku. 

 

9.  oh jadi itumi kamu suka juga 

tunda kerja tugasmu karena ko 

ragu-ragu… 

 

iya gara-gara itumi juga salah 

satunya.. heheh 

 

10. Kamu sukakah main game? Atau 

main ig kah, youtube? 

Iye sa suka 

12. Karena main game kah juga 

yang buat ko tunda-tunda kerja 

tugasmu?  

iye, sa suka main game dengan sa 

suka juga nonton youtube baru suka 

lama.. Itumi… suka cepat habis 

paketku, jadi biasa sa terlambat 

kumpul tugasku 

13. Oh jadi karena habis paketmu, 

itu ko nda kerja tugas begitu? 

Iye 

14.  Selain itu apa lagi yang buat 

kamu tunda kerja tugas, atau nda 

kerja tugas? 

Hmm apadihh 

15. Mungkin tugasmukah terlalu 

banyak jadi ko bingung mau 

kerja yang mana? 

Ohiya.. itumii, banyak sekali tugas 

kak, baru setiap guru pasti kasian ada 
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tugasnya setiap masuk, biasa mata 

pelajaran SBK misalnya disuruh 

mencatat, matematika juga di suruh 

mencatat, ips juga disuruh mencatat, 

baru harinya sama dikumpul pa, jadi 

sa bingunmi mo kerja yang mana. 

Akhirnya kalau misalnya sa 

mencatatmi ips sa nda sempatmi 

mencatat yang lain karna Panjang 

sekali. Baru ada juga guru da suka 

masuk padahal selesaimi jamnya, 

akhirnya itu biasa ta dua kita belajar 

 

 

 

WAWANCARA ORANG TUA 

Nama orangtua : Winarsih  

Nama anak  : Desi 

Tanggal  : 7 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa strategi bimbingan yang 

diterapkan ibu dalam 

menghadapi prokrastinasi anak? 

Iyah paling saya awasi, saya tanya sudah 

kerja tugas apa belum, ya kalau belum 

saya suruh kerja tugasnya itu 

 

2. Apakah ibu mengawasi anak 

saat menggunakan hp ataupun 

saat belajar? 

 

saya awasi dia kalau lagi belajar, apalagi 

kan sekarang pakai pakai hp, jadi saya 

liat kalau dia buka yang lain saya larang 

toh, karna jangan sampai dia buka 

sembarangan  

 

3. Apakah ibu mengatur waktu 

belajar anak? 

 

iyah jadwal belajarnya tu biasa saya atur 

atau saya pantau. 

4. Bagaimana pengaturan waktu 

yang diterapkan kepada anaknya 

bu? 

Desi ini kan anak pertama, jadi kalau 

bangun habis sholat subuh biasanya 

beberes rumah, jaga adiknya, kalau sudah 

masuk waktu belajar dia belajar dulu. 

Jadi saya biasakan memang supaya selain 
belajar dia juga biasa bantu orangtuanya 

dirumah. Terus kalau misalnya diam mau 

main sama temannya saya tanya dulu 

tugasnya sudah selsai belum. Jadi kalau 

dia mau pergi main sama temannya itu 
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saya kasih waktu sore. Saat pelajarannya 

sudah selesai. Apalagi sekarang belajar 

dirumah kan jadi kita orangtua yang 

harus atur jadwalnya anakta. 

 

5. Apa ibu menyadiakan fasilitas 

belajar anak? 

Iyah saya sediakan toh, buku, polpen, 

tipe x nya 

 

6. Selama pembelajaran online ini 

fasilitas apa saja yang disiapkan? 

 

Yah paling hp, sama paket internet. Dua 

itu penting sekali karena anak juga 

belajarnya pakai itu sekarang. 

 

7. Saat anak mendapatkan nilai 

yang baik, atau berbuat yang 

baik, apakah ibu memberikan 

hadiah atau pujian kepada 

anaknya?  

saya selalu memuji anak saya kalau dia 

dapat nlai tinggi. Supaya anak-anak 

senang juga, supaya bisa termotivasi.  

 

 

  

8. Apakah ibu membantu saat anak 

mengalami kesulitan dalam 

belajar? 

Iyah di bantu. Tapi kalau belajar begitu 

biasanya sama bapaknya.  

9.  Terkait dengan pengawasan, 

bagaimana jika ibu sedang tidak 

bisa mengawasi anaknya, atau 

sedang pergi bekerja? 

Oh iyah, karna kan saya juga harus 

kekebun. Apayah paling karna ndabisa di 

diawasi, kalau pulang dari rumah itu 

bukunya saya periksa, terus saya tanya 

sudah kerja tugas apa belum. Terus saya 

percayakan sama anak, abiar anak bisa 

jadi lebih mandiri, dan mengerti apa 

tugasnya sebagai siswa. 

 

10. Kalau anak buat salah atau tidak 

mengerjakan tugas apa yang ibu 

lakukan? 

Iya saya marahi pasti kalau buat salah. 

Biasanya kalau suka main hp lama itu 

saya ancam sita hpnya begitu. 

 

 

Nama Orangtua : Titin 

Nama Anak  : Aliah 

Tanggal  : 7 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa strategi bimbingan yang 

diterapkan ibu dalam 

menghadapi prokrastinasi anak? 

Apayah, paling kasih semangat, 

siapkan apa yang dia butuhkan. 

Mungkin sesekali dibantu kalau lagi 

belajar. 
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2. Apakah ibu mengawasi anak 

saat belajar? 

Iyah kadang saya awasi. Tapi tidak 

terlalu. Karna nanti kalau terlalu di 

awasi anaknya tertekan 

 

3. Apakah ibu memberi batasan 

terkait dengan penggunaan hp? 

Oh iyah saya kasi batasan. Tapi itumi 

biasa anak kalau sudah dikasih tau 

nda mau mendengar 

4. Saat anak sedang bermain sama 

temannya, apak ibu memberi 

batasan? 

Iya, bisa dibilang begitu.. kalau dia 

lagi keluar terus sudah soremi saya 

telponmi suruh pulang kalau dia lagi 

keluar sama temannya 

5. Selama pembelajaran online ini 

apakah ibu membantu mengatur 

waktu belajar anak? 

Karena jadwal dari sekolahnyakan 

sudah ada, jadi yang kita atur itu 

kalau sudah waktunya masuk 

pelajaran yah berarti anak itu harus 

belajr, main-main sudah dulu. Pada 

saat malam kalau ada tugas yang 

harus dikerja saya suruh kerja 

tugasnya dulu baru tidur. Tapi saya 

nda izinkan sampai begadang 

 

6. Apakah ibu memberikan atau 

menyediakan fasilitas belajar 

anak? 

 

Iyah saya sediakan. insyaallah kalau 

keperluan sekolahnya anak itu saya 

siapkanji, karena itu memanh 

keperluannya dan tanggung jawab ta 

itu sebagai orangtua. Selagi saya 

sanggup kenapa tidak toh. Jadi 

keperluannya itu kayak tas sekolah, 

buku, alat tulis, hp, paket. Karena 

kalau lengkap juga perlatanya anak, 

pasti anak itu semangat juga belajar 

 

7. Kalau anak dapat nilai yang 

baik, atau habis berbuat baik. 

Apakah di berikan hadiah? 

Kalau hadiah begitu jarang, karena 

nanti kebiasaan. Tapi saya kasih 

selamat, saya kasihkan pujian. 

 

8. Kalau anak buat salah di kasih 

hukuman? 

Iyah pasti, saya marahi kalau buat 

salah. Supaya anak itu jera. Apalagi 

kalau pulang dari temannya itu lama 

yah pasti saya marahi. 

9.  Bentuk hukuman yang di 

berikan itu seperti apa, apakah 

diberikan pukulan? 

Nda saya nda kasih pukulan, soalnya 

kasihan anaknya. Ya saya marahiji 

begitu,  saya kasih nasehat, basa juga 

saya larang keluar. 
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10. Apakah ibu menekan atau 

memberi patokan nilai berapa, 

atau anak harus dapat reng 

berapa misalnya? 

Nda saya nda tekan anak, buat dapat 

rengking 1 atau bagaimana, saya 

yang penting anak itu belajar, kalau 

dapat rengkin alhadulillah. Soalnya 

kalau begitu nanti anak jadi tertekan. 

 

 

 

 

 

 

Nama orangtua : Siti Hajar 

Nama anak  : Rara 

Tanggal  : 10 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana strategi bimbingan 

yang ibu terapkan dalam 

menghadapi prokrastinasi anak? 

 

Apayah paling saya kasih motivasi, 

saya kasih nasehat. 

2. Apakah ibu mengawasi 

anakanya saat belajar? 

Iyah biasa saya awasi. Tapi nda 

terlalu sih, kalau saya liat anaknya 

lagi buka buka buku yang berarti lagi 

belajar 

 

3. Apakah ibu memebrikan batasan 

dalam penggunaan hp? 

Iyah, pasti kalau arang tua liat 

anaknya main hp kelamaan pasnti di 

tegur.  

4.  Apakah ibu mengatur waktu 

belajar anak? 

Iyah saya atur. Kalau sudah 

waktunya belajar yah saya suruh 

belajar. Tapi aturnya nda terlalu 

bagaiman-bagimana. Karena nanti 

anaknya tertekan 

5.  Apakah ibu membantu anak saat 

mengalami kesulitan dalam 

belajar? 

Iyah biasanya di bantu. 

6. Bantuan seperti apa yang 

diberikan? 

biasanya saya tanya mengerti nda 

pelajarannya. Begitu biasanya juga 

anaknya yang suka tanya sma 

bapaknya kalau ada pelajaran yang 

dia tidak tahu. Biasanya itu pelajaran 



 

109 
 

yang dia tanya itu pelajaran 

matematika, kebetulan bapakaya juga 

mengerti, jadi kalo pelajaran 

matematika dia tanya sama bapaknya 

 

7. Apakah ibu memberikan 

patokan pada anak harus 

mendapat rangking biasa 

misalnya? 

Ngak sih, karena kalau begitu 

takutnya anaknya tertekan. 

 

  

8. Apakah ibu menyediakan 

fasilitas belajar untuk anak? 

iya kalau fasilitas belajar begitu pasti 

kita akan berikanji apa yang anak 

butuhkan toh, apalagi kalau masalah 

sekolahnya anak penting sekali itu. 

Kaya buku, polpen begitu sa siapkan. 

Apalagi saat pandemi begini sekolah 

online toh, kebutuhan untuk belajar 

bertambah, jadi kita harus siapkan 

juga hp dengan paket data. 

 

9. Apakah ibu memberikan hadiah 

kepada anak apabila mendapat 

nilai yang baik, atau telah 

berbuat baik? 

kalau anak saya mendapatkan juara 

pasti saya belikan hadiah sesuai apa 

yang diminta. supaya anak semakin 

semangat belajar. 

 

10. Saat anaknya buat kesalahan, 

atau tidakmengerjakan tugas apa 

yang ibu lakukan? 

saat anak saya salah, malas belajar 

atau tidak mau kerja tugas maka saya 

berikan hukuman seperti tidak boleh 

main diluar rumah, tidak boleh main 

dengan teman-temannya, tidak saya 

berikan uang jajan, tidak saya 

perbolehkan menonton televisi kalo 

tidak hpnya yang saya sita. Supaya  

anak tidak akan ulangi kesalahannya 

lagi 

 

Nama Orangtua : Dahnia 

Nama Anak  : Lizha 

Tanggal  : 10 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana strategi bimbingan 

yang ibu terapkan dalam 
menghadapi prokrastinasi anak? 

 

Saya ksih nasehat buat di kerja 

tugasnya. 

2. Apakah ibu melakukan 

pengawasan terhadap anak? 

Iyah biasa saya awasi 
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3. Kalau dalam belajar ibu 

melakukan pengawasan? 

iya saya awasi kalau sedang tidak 

ada kesibukan. Jadi biasa kan saya 

itu diklinik. Yah soalnya Lizhanya 

juga tertutup anaknya, jadi paling dia 

dikamar saja, terus saya juga 

diklinik. Saya juga sukaji tanya sama 

Lizha, sudah kerja tugas nak,  sudah 

belajar nak, jadi kalau dia bilang 

sudahmi berarti sudahmi, jadi 

biasanya saya nda tanyami lagi 

 

4.  Apakah ibu membantu mengatur 

waktu anak? 

Yah saya bantu sedikit-sedikit. 

Karena dari sekolah juga sudah ada 

jadwalnya. Nah kalau sudah 

waktunya belajar yah saya suruh 

belajar. 

 

5.  Apakah ibu memebrikan batasan 

terhadap anak saat bermain hp?  

Iyah saya kasi batasan. Tapi itumi 

lagi kalau lagi kerjakan kita nda  bisa 

juga liat anak lagi apa, kalau lagi 

dirumah, kalau saya liat lagi main hp 

terus itu biasa saya tegur 

 

6. Apakah ibu membantu anak saat 

mengalami kesulitan belajar? 

Iyah bantu tapi itumi agak jarang 

memang karena anaknya juga nda 

bertanya 

 

7. Apakah ibu menyediakan 

fasilitas belajar pada anak? 

Oh iyah pasti, saya sediakan 

bukunya, polpen, kalau sekarang 

karena online saya sediakan juga wifi 

dirumah supaya anak lebih semangat 

belajar 

 

8. Apakah ibu memberikan hadiah 

apabila anak mendapat nilai 

yang baik? 

Iyah biasa saya kasi hadiah biasa 

saya kasih pujian. Karena kalau 

hadiah berupa barang itukah nda 

mesti saat anak dapat nilai bagus. 

 

 

Nama orangtua : Suyaji 

Nama Anak  : Fariz 

Tanggal  : 10 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 



 

111 
 

1. Bagaimana strategi bimbingan 

yang bapak terapkan dalam 

menghadapi prokrastinasi anak? 

 

saya ingatkan buat kerja tugas atau 

belajar 

2. Apakah bapak melakukan 

pengawasan terhadap anak? 

Iyah biasa saya awasi 

3. Pengawan seperti apa yang 

bapak berikan? 

Sebagai orangtua kami selalu 

menuyuruh anak untuk belajar dan 

mengerjakan tugas dari sekolah. Tapi 

kadang itu anak kalau dikasih tahu 

tidak menurut, apalagi kalau sudah 

main handphone lihat youtube dan 

game pasti sudah asik sendiri, nanti 

kalau sudah dimarahi baru nurut 

 

4.  Apakah bapak membantu 

mengatur waktu belajar anak? 

Iyah dibantu. Biasanya ibunya atur. 

5.  Apakah bapak membantu saat 

anak mengalami kesulitan? 

Iyah kadang-kadang , kalau anak 

bertanya. Tapi yah seadanya karena 

kita juga nda tau semua pelajaran. 

6. Apakah bapak menyediakan 

fasilitas belajar anak? 

Ohiyah saya sediakan, karena untuk 

belajar. Nanti kalau nda disediakan 

takutnya malah nda belajar 

 

7. Selama pembelajaran online ini 

fasilitas apa saya yang 

disiapkan? 

Paling saya belikan paket internet. 

Tapi saya kasi tau pakenya irit-irit.    

8. Apakah bapak memberikan 

hadiah pada anak saat 

mendapatkan nilai yang baik, 

atau dapat rengking? 

Saya kasih pujian, atau tidak begini 

(mengacungkan jempol), kita 

apresiasi usahanya anak toh. biar 

bukan hadiah apa kita kasih pujian 

begitu sa rasa cukupmi. Karena kalau 

kit aitu sering kasih anak hadiah 

kayak uang kah apakah begitu, nanti 

anak jadi kebiasaan, jadi tidak ikhlas 

dia lakukan sesuatu, karena 

mengharap imbalan 

 

9. Apakah bapak memberikan 

hukuman saat anak melakukan 

kesalahan? 

Ohiyah saya marahi. 

 

 

Nama orangtua : Sri 
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Nama anak  : Dandi 

Tanggal  : 11 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana strategi bimbingan 

yang ibu terapkan dalam 

menghadapi prokrastinasi anak? 

 

Iyah saya tegur kalau nda kerja 

tugas. tapi anaknya memang itu agak 

susah di kasih Taunya, kerjaanya 

main game  terus 

 

2. Memangnya kalau anaknya main 

game nd di kasih teguran? 

Yah di kasih, tapi anak itu masuk 

telinga kanan keluar telinga kiri 

3. Apakah ibu melakukan 

pengawasan terhadap anak? 

Iyah  

4.  Pengawasan seperti apa yang ibu 

berikan? 

Yah paling saya liat kalau sudah 

waktunya masuk belajar saya 

ingatkan, terus kalau main hp juga 

saya liat kalau terlalu lama yah saya 

tegur. 

 

5.  Apakah ibu membantu anak saat 

engalami kesulitan belajar? 

Bukan saya yang bantu kakaknya 

biasa. 

6. Apakah ibu menyediakan 

fasilitas belajar anak? 

Oh iyah pasti saya sediakan 

7. Fasilitas belajar apa saja yang 

ibu siapkan? 

Buku, pulpen. Diakan sudah punya 

hp memang jadi paling saya belikan 

paket internet. 

 

 

Nama Orangtua : Iin 

Nama Anak  : Rama 

Tanggal  : 11 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana strategi bimbingan 

yang ibu terapkan dalam 

menghadapi prokrastinasi anak? 

 

Apayah.. paling saya kasi tau buat di 

kerja tugasnya 

2. Apakah ibu melakukan 

pengawasan terhadap anak? 

Iyah biasa saya awasi, tapi nda 

terlalu.  



 

113 
 

3. Apakah ibu memberikan batasan 

terhadap penggunaan hp? 

Iyah. Tapi nda bagaimana-bagaimana 

juga. Tapi kalau sudah belajar bagitu, 

biasanya sa liat Rama langsung main 

game, jadi biasa sya tegur, tugasnya 

ada nggak bgitu..  

 

4.  Apakah ibu membantu kesulitan 

anak saat belajar? 

Yah kita sebagai orangtua tentunya 

selalu meluangkan waktu untuk 

anak. Kalau malam biasanya kalau 

kita kumpul dengan anak-anak, 

biasanya saya tanya pelajaran apa 

yang dia tidak mengerti, biasanya 

juga anaknya yang bertanya sendiri. 

Ya saya usahakan bantu setau saya, 

dan sebisanya saya 

5.  Apakah ibu menyediakan 

fasilitas belajar anak? 

Iya pasti, karena itu tanggung jawab 

ta sebagai orang tua  

6. Fasilitas apa saja yang 

disiapkan? 

Yah paling buku,polpen sama 

dibelikan paket karena belajarnya 

online 

 

7. Apakah ibu memberikan hadiah 

saat anak benrduat baik atau 

mendapatkan nilai yang tinggi? 

 

Kalau kasih hadiah nda sih, tapi saya 

kasihji pujian. 

8. Apakah ibu memberikan 

hukuman apabila anak berbuat 

salah? 

Iyah paling dimarahin. Atau kalau 

misalnya dia suka cepat habisin 

paketnya saya ancam nda belikan 

paket 

 

 

Nama orangtua : Nita 

Nama Anak  : Andika  

Tanggal  : 12 Juli 2021 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana strategi bimbingan 

yang ibu terapkan dalam 

menghadapi prokrastinasi anak? 

 

Saya awasiji biasa kalo nda kepasar, 

tapi sejak belajar online ini, da suka 

ikut kepasar bantu menjual 

2. Memangnya kepasarnya jam 

berapa? 

Jam satupi, ka selesaimi juga da 

belajar 
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3. Tapi kalau kepasar anaknya 

sudah kerja tugas? 

 

Katanya sudahmi.  

4. Apakah ibu menanyakan atau 

memeriksa perihal pelajaran atau 

tugas sekolah anak? 

Jarang. Tapi kalau sa tanya da bling 

sudah berarti sudahmi. Sa nda pernah 

juga cek-cek bukunya. 

5. Apakah ibu menyediakan 

fasilitas belajar pada anak? 

Iya saya siapkanji, kayak buku 

begitu polpen, hanya sekarang 

belajar onlinemi jadi kita harus 

siapkan juga dana ekstra buat beli 

paketnya kasian. Baru itu andika 

cepat sekali habis paketnya, kadang 

sa sukami juga pusing toh, 

bemanakah ini orang juga belanja di 

pasar kadang sedikit, jadi itumi 

kadang sa tunggupi kasian ada uang 

baru sa belikan paket. Tapi tetap juga 

sa usahakan, karena biar bemana 

anakta juga mau belajar toh 

 

6. Apakah ibu memberikan hadiah 

kepada anak apabila anak 

berbuat baik, atau mendapatkan 

nilain yang bagus? 

Kalau hadiah nda, karena nanti da 

kebiasaan da buat seseuatau kerena 

mengaharap imbalan. Jadi paling 

saya kasih pujian. 

7. Apakah ibu memberikan 

hukuman apabila anak berbuat 

salah? 

Yah kalau dia buat salah itu biasanya 

saya tegur, atau tidak saya sita 

hpnya, karena bias aitu anak kalau 

main game suka lupa waktu, jadi 

saya suka ambil hpnya atau saya 

ancam nda isikan paket toh. apalagi 

kalau kita sudah capekmi toh baru 

kita liat anak itu tidak belajar hu sa 

emosimi saya, jadi bias aitu sa 

mengomelmi.  

 

8. Apakah ibu memberikan 

hukuman fisik kepada anak? 

Kalo secara fisik ada juga 

batasannya, paling di cubit, tapi 

selama dia masih mendengarji 

hukuman fisik begitu nda saya 

lakukanji  
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Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Meneliti 
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Lampiran 5: Dokumentasi 

 

Strategi Bimbingan Orangtua Dalam Menghadapi Prokrastinasi Akademik 

Siswa (Studi Di MTsN 1 Konawe) 

 

Alamat Tempat  : MTsN 1 Konawe  

Wawancara/Mahasiswa : Nurul Amelia Tetambe 

Nim    : 17030102001         

Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara bersama Desi, dikediamannya  

sambil menunggu ibunya pulang dari kebun, pada tanggal 7 Juli 2021 

 

 

Wawancara dengan ibu Winarsih orang tua  

dari Desi, pada tanggal 7 Juli 2021 
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Wawancara dengan Ibu Titin Orangtua Aliah,  

dikediamannya pada tanggal 9 Juli 2021 

 

 

 
Wawancara dengan Ibu Siti Hajar dan Rara,  

dikediamannya pada tanggal 10 Juli 2021 

 

 

 
Wawancara dengan bapak Suyaji dan Fariz bersama sepupunya Tegar  

sehabis belajar bersama, pada tanggal 10 Juli 2021 
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Wawancara dengan ibu Dahnia dan Lizha pada tanggal 10 Juli 2021 

 

wawancara dengan ibu Iin dan Rama,  

dikediaman ibu Sri pada tanggal 12 Juli 2021 
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Wawancara dengan ibu Sri dan Dandi,  

dikediamannya pada tanggal 12 Juli 2021 

         

                          

Wawancara dengan ibu Nita dan Andika  

dikediamannya pada tanggal 12 Juli 2021 
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