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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikaan memiliki andil yang sangat penting dalam mengembangkan

kualitas SDM. Melalui pendidikan siswa dibekali berbagai pengetahuan,

keterampilan, pembinaan yang memadai untuk mengembangkan potensi dan

meningkatkan kualitas diri, sehingga menjadi Sumber Daya Manusia (SDM)

berkualitas yang siap mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Salah satu alternatif pendidikan yang ditawarkan untuk menghasilkan

SDM yang berkualitas adalah pondok pesantren. Belajar di pondok pesantren

berbeda dengan belajar disekolah biasa. Secara umum, orang tua menyekolahkan

anaknya di pondok pesantren dengan pertimbangan memiliki waktu belajar yang

lebih panjang dan lebih fokus, memungkinkan anak untuk lebih mandiri dan lebih

siap dalam mempersiapkan berbagai macam tantangan yang akan dihadapinya

dimasa yang akan datang Republika (dalam Zakiah dkk, 2010 : 157)

Namun dalam menempuh upaya pendidikan tidak selamanya proses terjadi

sesuai dengan apa yang diharapkan. Santri kadang menghadapi berbagai

hambatan dalam menempuh proses pendidikan, salah satu hambatan yang dapat

muncul ialah seperti bosan akan kegiatan sekolah, rendahnya keinginan

berprestasi, hingga dapat berujung pada keputusan untuk menunda-nunda

mengerjakan tugas sekolah.
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Menurut Ferrari dkk (dalam Aggreini dkk, 2008 : 92) suatu kecendrungan

menunda-nunda penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan dalam dunia psikologi

disebut dengan istilah prokrastinasi. Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin

procrastination dengan awalan pro yang artinya mendorong maju atau bergerak

maju dan akhiran crastinare yang berarti kepunyaan hari esok, atau jika

digabungkan maka menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari

berikutnya”.

Menurut Samuel Jhonson (dalam Ilfiandra, 2010 : 1), memahami

prokrastinasi akademik siswa adalah tren yang sangat penting karena saat ini

prokrastinasi merupakan penyakit modern (modern malady). Penelitian yang

dilakukan Van Wyk pada tahun 1978 menemukan bahwa sebanyak 15% dari

populasi agak mengalami prokrastinasi dan sebanyak 1% dari populasi sering

mengalami prokrastinasi. Pada awal Revolusi industri (1751), mengemukakan

bahwa prokrastinasi telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Yuanita, (dalam Aini dan Mahardayani, 2011 : 66)

yang juga mengemukakan bahwa, hasil penelitian di luar negeri juga

menunjukkan bahwa prokrastinasi terjadi di setiap bidang kehidupan, salah

satunya di bidang akademik. Penelitian tentang prokrastinasi pada awalnya

memang banyak terjadi di lingkungan akademik, yaitu lebih dari 70% mahasiswa

melakukan prokrastinasi. Pada hasil survey majalah New Statement 26 Februari

1999 juga memperlihatkan bahwa kurang lebih 20% sampai dengan 70% pelajar

melakukan prokrastinasi.



3

Perilaku prokrastinasi tidak hanya terjadi di luar negeri saja tetapi juga

terjadi di Indonesia yaitu berdasarkan hasil pengamatan Ghufron (dalam

Wulandari, 2010 : 23) pada sebagian remaja SMU/SMA dan yang sederajat, di

Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa penundaan merupakan salah satu kebiasaan

yang sering dilakukan remaja dalam menghadapi tugas-tugas mereka. Banyak

remaja yang menunda untuk mengerjakan pekerjaan rumah, maupun menunda

belajar untuk menghadapi ulangan, dengan melakukan aktivitas lain yang tidak

penting bagi mereka, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pameo yang ada

dalam dunia mahasiswa tentang SKS, yang dibelokkan kepanjangannya dengan

”Sistem Kebut Semalam”, berlaku pula bagi dunia remaja setingkat SMU/SMA.

Santri MTs Darul Hikmah Pekanbaru dituntut untuk senantiasa mengatur

waktu secara tepat dan harus menerapkan dengan penuh kesadaran dan tanggung

jawab nilai-nilai kejujuran dan integritas pengetahuan, serta lebih dapat berfikir,

bertindak dan mengekspresikan emosinya secara tepat. Anggapan orang pada

umumnya mereka dapat mengontrol pikiran dan emosinya sehingga lebih stabil

dan terhindar dari gejala-gejala fisik mupun psikis.

Namun berdasarkan wawancara tidak terstruktur terhadap santri kelas VII

MTs Darul Hikmah Pekanbaru yang peneliti lakukan pada bulan Januari 2013,

juga ditemukan banyak santri yang melakukan prokrastinasi akademik. Sesuai

dengan pemaparan beberapa orang santri mengenai prokrastinasi akademik yang

mereka lakukan ialah mereka menjelaskan bahwa tugas yang sering mereka tunda

diantaranya adalah menunda mengerjakan tugas sejarah kebudayaan islam, tugas

ilmu pengetahuan sosial,  dengan alasan karena banyak tugas meringkas.
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Menunda pelajaran kaligrafi dengan alasan banyaknya tugas yang diberikan dan

tugas bahasa arab, shorof, nahu, yang rata-rata pelajaran pondok karna

ketidaktertarikan dengan bahasa arab. Serta menunda mengerjakan tugas

matematika, dan bahasa  indonesia. dengan alasan karena tidak mengerti dengan

tugas yang diberikan.

Hal di atas juga didukung dengan data awal dan informasi yang diproleh

melalui sebaran kusioner yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Januari 2013 pada

santri MTs kelas VII Darul Hikmah Pekanbaru 45 % dari meraka mengaku pernah

menunda mengerjakan tugas sekolah, terlambat dalam mengumpulkan tugas,

merasakan kerisauan emosional dan melakukan aktivitas lain yang lebih

menyenangkan dengan beragam alasan yang masing-masing berbeda satu sama

lainnya.

Diantaranya adalah mereka mengaku menunda mengerjakan tugas dengan

alasan kurangnya waktu untuk istirahat banyaknya perkumpulan atau jadwal

kegiatan yang sampai larut malam, jenuh, kurang hiburan, keluhan terhadap

terlalu banyaknya tugas, penolakan terhadap situasi belajar yang ada diasrama,

kegiatan ekstrakurikuler yang terlalu banyak berpengaruh pada daya tahan tubuh,

kurangnya motivasi belajar karena soal yang terlalu susah dan tidak mengerti

mengerjakannya, kelelahan karena keadaan yang telah diatur dari mulai situasi

asrama hingga kegiatan diasama serta jadwal belajar siang hari yang melelahkan,

tidak percaya diri, banyaknya hafalan dan kurangnya motivasi belajar karena jauh

dari orang tua.
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Berdasarkan masing-masing alasan para santri tersebut peneliti

menyimpulkan bahwasannya keadaan diasrama dengan peraturan dan kondisi

yang berbeda dengan dirumah bisa menjadi sumber tekanan (stresor) sehingga

dapat menyebabkan stres. Akibat buruk stres adalah kelelahan hingga

mengakibatkan turunya produktivitas dalam belajar maupun aktivitas pribadi

(Rumiani, 2006 : 38). Santri yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi

lingkunngan merasa mendapat tekanan, yang menyebabkan stres dan santri

memiliki kecendrungan untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan dari

pada belajar.

Namun sebaliknya, menurut Harlock dkk, (1997 : 237) santri yang mampu

menyesuaikan diri dengan baik akan mengetahui kapan saat harus belajar dan

kapan saatnya harus bermain dan segera mengatasi permasalahan yang menuntut

penyelesaian. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rizvy (dalam Rachmahana,

2002 : 135) yang mengungkapkan bahwa tingkat kecemasan yang tinggi dan

kemampuan adaptasi yang rendah dapat mendorong kearah prokrastinasi

akademik. Berdasarkan hal tersebutlah penulis dalam penelitian ini tertarik untuk

memilih menghubungkan variabel penyesuaian diri sebagai variabel yang

mempengaruhi munculnya prokrastinasi akademik .

Adapun alasan pemilihan subjek penelitian  dilakukan pada santri kelas

VII hal ini dikarenakan sebagaimana yang kita ketahui masalah penyesuaian diri

terhadap tugas-tugas belajar dan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru

merupakan masalah umum yang sering dialami oleh santri. Khususnya bagi santri

yang baru masuk yakni santri kelas VII MTs yang sedang mengalami masa transisi
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atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Selain itu santri

juga mengalami masa transisi sekolah yang mana santri mengalami perubahan-

perubahan yang terjadi pada masa transisi dari Sekolah Dasar ke Sekolah

Menengah Pertama atau ke MTs.

Santri-santri kelas VII yang mengalami masa transisi dari SD ke Sekolah

menengah Pertama atau MTs mengalami “top-dog phenomenon” yang merupakan

keadaan bergerak dari posisi teratas (kondisi siswa menjadi paling tua, paling besar,

dan paling berkuasa di sekolah) ke posisi terendah (santri menjadi paling muda,

paling kecil dan paling lemah). Tahun pertama di SMP atau di MTs dapat

menyulitkan banyak siswa atau santri (Santrock, 2002 : 16).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bulan

januari 2013 yang lalu dengan salah satu guru wali kelas VII MTs Darul Hikmah

Pekanbaru, ia mengungkapkan bahwa ada beberapa santri kelas VII yang kurang

mampu menyesuaikan diri dengan baik dan diawal-awal tahun pertama ada

beberapa santri yang berhenti sekolah karna tidak betah tinggal diasrama dan jauh

dari orang tua. Keterangan tersebut sama seperti yang diungkapkan wali kamar

asrama pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru yang mengungkapkan bawa

santri kelas VII biasanya mengalami banyak konflik di asrama dan dengan teman-

temanya hingga akhir semester kedua. Saat kelas VIII jarang ditemukan santri

yang mengalami permasalahan dengan teman atau peraturan asrama.

Sebagai seorang santri yang baru memasuki lingkungan baru yaitu

lingkungan pondok pesantren sudah pastinya mengalami banyak perubahan

dimana santri harus tinggal terpisah dari orang tua dan tinggal di asrama dengan
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keadaan dan peraturan yang jauh berbeda dengan di rumah sehingga menuntut

santri untuk hidup mandiri. Serta padatnya jadwal yang diterima santri kemudian

memberikan dampak lain terhadap pola kehidupannya. Keberhasilan penyesuaian

diri santri pada tahun pertama menentukan penyesuaian diri di tahun-tahun

berikutnya.

Santri yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan akan

merasa tertekan dan banyak menghadapi konflik dalam menghadapi tuntutan

lingkungan yang menyebabkan menurunnya motivasi santri dalam belajar yang

mempengaruhi hasil belajar santri nantinya. Kemampuan santri dalam

menyesuaikan diri akan mempengaruhi cara santri dalam bereaksi terhadap situasi

yang menekan. Kemampuan ini akan mengarahkan kepada pemilihan tindakan,

pengarahan usaha serta keuletan santri.

Namun sebaliknya ketidakmampuan santri menyesuaikan diri dengan baik

akan mempengaruhi cara santri dalam bereaksi terhadap situasi yang menekan.

Ketidakmampuan ini akan mengarahkan kepada prilaku prokrastinasi atau

penundaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pemahaman lebih jauh tentang

penyesuaian diri santri kelas VII MTs Darul Hikmah Pekanbaru dengan semua

peraturan dan kondisi yang baru dan pengaruhnya terhadap prokrastinasi

akademik santri. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk

meneliti lebih jauh dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul :

“PROKRASTINASI AKADEMIK SANTRI KELAS VII MTs DARUL

HIKMAH PEKAN BARU DITINJAU DARI PENYESUAIAN DIRI ”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang diajukan

dalam penelitian ini adalah: Apakah ada Hubungan Antara penyesuaian diri

dengan prokrastinasi akademik pada Santri kelas VII Madrasah Tsanawiyah

(MTs) Darul Hikmah Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara ilmiah ada

tidaknya hubungan antara penyesuaian diri dengan prokrastinasi akademik pada

Santri kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hikmah Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah benar penelitian yang berasal dari ide peneliti sendiri.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang melakukan penelitian tentang Prokrastinasi

akademik yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Mahardayani (2011) yang

berjudul “Hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi dalam

menyelesaikan skripsi pada mahasiswa universitas muria kudus”. Penelitian ini

berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada subjek

peneitian, metode penelitian, metode pengambilan sampel dan juga variabel X

pada penelitian ini. Namun, persamaan penelitian ini  dengan penelitian

sebelumnya adalah sama-sama mengukur Prokrastinasi akademik.
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Pada penelitian sebelumnya, Zakiah dkk (2010) juga meneliti tema yang

sama “Hubungan Antara penyesuaian diri dengan prokrastinasi akademik Siswa

Sekolah Berasrama SMP N 3 Peterongan Jombang Fakultas Psikologi Universitas

Diponegoro Hasil Penelitian menunjukan Adanya Hubungan yang Signifikan

Antara penyesuaian diri dengan prokrastinasi akademik. Hasil yang diperoleh

dari uji hipotesis dengan tehnik analisis regresi sederhana, menunjukan bahwa ada

hubungan yang signifikan antara penyesuaian diri dengan prokrastinasi akademik

siswa sekolah asrama SMP N 3 Peterongan Jombang yang ditunjukan oleh hasil

koefesien korelasi rxy= -0,463, dengan p = 0,000 (p<0,05). Koefisien korelasi

tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara variabel penyesuaian diri

dengan prokrastinasi akademik yang cukup kuat. Hasil penelitian tersebut

menunjukan bahwa penyesuaian diri adalah faktor yang mempengruhi

prokrastinasi.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan

teori dan alat ukur yang berbeda. Zakiah dkk, (2010) menggunakan teori

penyesuaian diri dari Scneiders sedangkan teori penyesuaian diri yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan teori Runyon and Haber. Serta dengan alat

ukur yang berbeda pula yang mana alat ukur yang digunakan oleh Zakiah,dkk

(2010) untuk variabel penyesuaian diri mengacu pada karakteristik penyesuaian

diri menurut Scneiders sedangkan alat ukur variabel penyesuaian diri dalam

penelitian ini dibuat oleh peneliti sendiri dengan berpedoman pada karekteristik

penyesuaian diri menurut Runyon dan Haber.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan yang sifatnya praktis yaitu:

a. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan studi

untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan pengembangan dan variasi

materi yang lebih kompleks.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

kajian tentang psikologi serta diharapkan dapat memperkaya ilmu

pengetahuan dibidang Psikologi Pendidikan dan Perkembangan khususnya

kajian mengenai Prokrastinasi akademik dan penyesuaian diri.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan yang sifatnya praktis yaitu:

a. Bagi Santri : Dapat mengetahui bentuk-bentuk Prokrastinasi akademik

memahami serta menghindari Prokrastinasi Akademik, agar dapat

bertanggung jawab terhadap masalahnya ataupun tugas-tugas

akademiknya.

b. Bagi Yayasan Podok Pesantren MTs Darul Hikmah dapat melahirkan

Santri-santri yang mampu menghindari masalah Prograstinasi Akademik

baik dalam lingkungan intern maupun lingkungan ekstern.


