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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS), yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri yang dimiliki sebagai 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara 

(Depdiknas, 2007). 

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu tempat untuk menghasilkan 

tunas harapan bangsa yang cerdas dan berkepribadian religius guna membangun 

serta memajukan bangsa dan negara. Oleh karenanya siswa SMA memiliki status 

sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran terkait perkembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

seperti kreativitas, tanggung jawab dan keterampilan.  

Menurut Piaget (Santrock, 2009), perkembangan aspek kognitif masa remaja 

sudah mencapai taraf operasi formal sehingga aktivitas siswa SMA merupakan hasil 

dari berfikir logis, Ali (Honey, 2007) pun berpendapat bahwa aspek afektif dan 

moral remaja telah berkembang yang mampu mendukung dalam penyelesaian tugas-

tugasnya, maka pelajar SMA dianggap telah memiliki tanggung jawab dibidang 

penyelesaian tugas-tugas akademikanya. Namun berdasarkan realita yang ada 

terdapat beberapa siswa SMA yang mengalami masalah dalam menjalankan tugas-

tugas akademik. 

Fenomena umum yang terjadi pada pelajar saat ini adalah sebagian perilaku 

pelajar remaja banyak menghabiskan waktu hanya untuk urusan hiburan semata 

dibandingkan dengan urusan akademik. Hal ini terlihat dari kebiasaan suka 
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begadang,  jalan-jalan di mall atau plaza, menonton televisi hingga berjam-jam, 

kecanduan game online dan suka menunda waktu pekerjaan (Savitri, 2011).  

 Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada beberapa siswa SMA pada 

tiga sekolah di kota Malang, didapatkan fenomena perilaku pelajar yang lebih 

mementingkan hal di luar kepentingan akademik seperti bermain dengan teman 

setelah pulang sekolah, belajar ketika ada ujian saja, mengerjakan tugas saat tugas 

akan dikumpulkan jikalau perlu mencontek pekerjaan rumah teman dan nongkrong 

ke kantin sekolah ketika jam pelajaran sedang berlangsung. 

Ketika seorang pelajar tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, sering 

mengulur waktu dengan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga waktu 

terbuang dengan sia-sia, tugas terbengkalai dan penyelesaian tugas tidak maksimal, 

maka karakter ini berpotensi mengakibatkan kegagalan atau terhambatnya seorang 

pelajar untuk meraih kesuksesan di masa depan, yang sebenarnya bukan karena 

faktor intelegensi namun kebiasaan melakukan penundaan dalam penyelesaian tugas-

tugas akademik, yang dalam psikologi dikenal dengan istilah prokrastinasi akademik. 

Hal tersebut terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sia yaitu 

terdapat korelasi negatif antara prokrastinasi akademik dengan prestasi akademik 

yang berdasar pada meta-analisis r= -0,27 (Gunawinata,Nanik, & Lasmono, 2008). 

Selain itu prokrastinasi akademik memiliki dampak pada terhambatnya kinerja 

(Solomon & Rothblum dalam Husetiya, 2010), prestasi rendah (Burka & Yuen,1983; 

Ferrari, Johnson, & McCown,1995; Ghufron & Risnawati, 2011; Gunawinata, Nanik, 

& Lasmono, 2008), tingginya tingkat ketidak hadiran kuliah/terlambat dalam 

perkuliahan/membolos (Solomon & Rothblum, 1984) dan putus sekolah. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan majalah New Statemend (1999) 

yang mencantumkan kurang lebih 20-70% pelajar melakukan prokrastinasi, serta 

hasil penelitian Aitken (Rosário, Costa, Núñez, Pienda, Solano, & Valle, 2009) 

dalam investigasi dengan remaja, hampir 25% dari individu yang diwawancarai 

menganggap penundaan adalah masalah yang biasa atau berat.  Selain itu 

berdasarkan hasil penelitian Zakiyah, Hidayati, & Setyawan (2010) di salah satu 
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sekolah di Jombang, pada siswa kelas VII, tingkat prokrastinasi akademik didapatkan 

hasil 13,4% siswa pada kategori sedang dan 1,03% pada kategori tinggi. 

Mengingat prokrastinasi dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang jenis 

kelamin, usia, atau setatus sebagai pekerja atau pelajar. Banyak penelitian yang 

dilakukan dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan prokrastinasi sebab 

prokrastinasi adalah masalah umum yang terjadi di dunia akademik dan sesuatu yang 

mengancam bagi pelakunya (Ferrari, et al., 1995). 

Maka prokrastinasi patut diwaspadai terjadi pada siswa yang memiliki 

potensi unggul, sebab siswa tersebut memiliki potensi intelektual atau berbakat 

secara akademik yang diharapkan dapat cepat memasuki dunia profesional pada usia 

muda dan bekerja produktif dengan maksimal baik untuk diri sendiri maupun 

masyarakat yang diwujudkan pada siswa yang mengikuti program kelas akselerasi. 

Kelas akselerasi merupakan kelas yang mengalami percepatan dalam studi 

dan kurikulumnya serta hanya pelajar tertentu saja yang dapat menjadi siswa 

akselerasi yaitu memiliki kemampuan intelegensi diatas 130, kreativitas dan 

pengikatan pada tugas yang tergolong baik (Depdiknas, 2007). Ketika siswa 

akselerasi yang dipersiapkan dan diharapkan melakukan perilaku prokrastinasi, maka 

menjadi suatu hal yang patut dipandang serius sebab dapat mengakibatkan tersia-

sianya potensi yang dimiliki, menghambat untuk dapat selangkah lebih maju  dan 

berdampak negatif pada prestasi belajar yang ditakutkan dapat menjadi seorang 

underachiever (berprestasi rendah). 

Berdasarkan dari beberapa literatur, didapatkan aspek-aspek yang 

mempengaruhi individu untuk memicu terjadinya perilaku prokrastinasi, yaitu lelah, 

self efficacy, kecemasan untuk takut gagal, rendahnya kontrol diri, motivasi yang 

rendah, dan lingkungan yang lenien. Dari beberapa aspek tersebut beberapa terjadi 

pada anak akselerasi terkait dengan lelah secara fisik dan psikis dikarenakan 

pemadatan kurikulum dari tiga tahun menjadi dua tahun yang menyebabkan 

padatnya jam belajar, serta kecemasan untuk gagal karena tuntutan untuk berprestasi 

dari berbagai pihak dan kontrol diri yang rendah karena lebih mementingkan sesuatu 
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yang lebih menyenangkan bersama teman sebayanya dari pada mengerjakan tugas 

sekolahnya. 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti pada salah seorang siswa 

akselerasi disalah satu SMAN di Kota Malang yang menyatakan kelelahan akan 

jadwal belajar yang ada sehingga mengulur waktu untuk memulai mengerjakan tugas 

ataupun mempelajari pelajaran untuk ujian keesokan hariannya yang terkadang 

membuat penyesalan tersendiri karena tidak memiliki waktu untuk mengevaluasi 

hasil kerja sebelum mengumpulkan tugas. Selain itu, terdapat pula seorang siswa 

akselerasi yang menyatakan melakukan penundaan karena melakukan aktifitas lain 

selain aktifitas sekolah karena bosan dengan kegiatan belajar yang ada.   

Jika melihat hal tersebut, maka setiap individu memiliki kemampuan 

meregulasi diri dalam kehidupannya dan bertanggung jawab terhadap perilakunya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan, yang dapat teraplikasikan dalam 

pembelajaran. Menurut Alsa (Arjanggi & Suprihatin, 2010), teori belajar sosial 

kognitif sudah menjelaskan konsep ideal pembelajaran berdasar regulasi-diri dengan 

cakupan mekanisme pembangkitan diri dan pemantauan diri atas pikiran, perasaan, 

dan perilaku dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang dapat membantu mengatur 

waktu dan mengendalikan diri pada sistem pembelajarannya, yang dalam psikologi 

terwujud pada istilah self-regulated learning (SRL). 

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

menunjukkan karakteristik mengatur tujuan belajar untuk mengembangkan ilmu dan 

meningkatkan motivasi, dapat mengendalikan emosi sehingga tidak mengganggu 

kegiatan pembelajaran, memantau secara periodik kemajauan target belajar, 

mengevaluasinya dan membuat adaptasi yang diperlukan sehingga menunjang dalam 

prestasi. Para peneliti juga menemukan terdapat korelasi positif dan cukup kuat 

antara self-regulated learning dengan prestasi akademik pada siswa ( Santrock, 

2009). Serta self-regulated learning merupakan sebuah strategi yang sangat bagus 

untuk meningkatkan pembelajaran dan pemantauan akan prestasi yang diperolehnya. 

Dilihat dari keterkaitan yang ditemukan pada prokrastinasi akademik dan 

self-regulated learning muncul dugaan peneliti akan adanya hubungan self-regulated 
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learning dengan prokrastinasi yang berdasar pada studi literatur belum ditemukan 

yang melakukan penelitian tersebut terkait pada subyek siswa akselerasi. Sehingga 

peneliti tertarik untuk mengangkat judul  hubungan self-regulated learning dengan 

prokrastinasi akademik pada siswa akselerasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan self-regulated learning dengan prokrastinasi 

akademik pada siswa akselerasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan self-regulated learning dengan prokrastinasi 

akademik pada siswa akselerasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada studi litelatur yang dilakukan peneliti, perilaku 

prokrastinasi akademik  belum banyak dilakukan penelitian terutama pada siswa 

akselerasi sangatlah minim, baik prevalensi maupun faktor-faktor yang terkait. Untuk 

itu, secara teoritis penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan gambaran 

akan masalah prokrastinasi akademik ditinjau dari self-regulated learning yang 

terfokuskan pada siswa akselerasi. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi siswa, 

para praktisi pendidikan, dan institusi pendidikan yang terkait untuk memahami 

perilaku prokrastinasi akademik, sehingga dapat meningkatkan self-regulated 

learning dalam diri siswa akselerasi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih 

baik. 


