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ABSTRAK 

 

Siswa adalah individu yang rentan melakukan peyimpangan-

penyimpangan dalam masa perkembangannya. Bahkan  tidak sedikit 

siswa yang membiarkan penyimpangan tersebut melekat dalam 

dirinya hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik 

dan dapat mengganggu proses pembelajarannya. Salah satu 

penyimpangan yang banyak dilakukan siswa adalah prokrastinasi 

akademik yang dapat mengakibatkan menurunnya hasil belajar PAI. 

Dukungan orang tua merupakan salah satu faktor yang bisa membantu 

menunjang pendidikan anak serta meminimalisir prokrastinasi 

akademik, namun banyak orang tua yang tidak memahami kewajiban 

mereka dalam mendidik anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara prokrastinasi 

akademik dan dukungan orang tua terhadap hasil belajar PAI siswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 

yang berjenis ex-post facto yang bersifat korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini ialah seluruh siswa SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau 

dengan jumlah 59 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Sampling Sistematis dan diperoleh 30 siswa sebagai sampel. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan 

aplikasi SPSS IBM 23. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif 

sifgnifikan antara prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar PAI 

dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Sedangkan hasil penelitian 

menunjukkan ada pengaruh positif antara dukungan orang tua 

terhadap hasil belajar PAI dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. 

Serta terdapat pengaruh yang signifikan antara prokrastinasi akademik 

dan dukungan orang tua terhadap hasil belajar PAI dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05, dengan kontribusi variabel prokrastinasi 

akademik dan dukungan orang tua terhadap hasil belajar PAI sebesar 

56,5% sehingga 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

prokrastinasi akademik maka akan semakin rendah hasil belajar PAI, 

dan semakin tinggi dukungan orang tua maka semakin tinggi pula 

hasil belajar PAI. 

 

Kata Kunci: Prokrastinasi Akademik; Dukungan Orang Tua; Hasil 

Belajar PAI. 
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ABSTRACT 

 

Students are individuals who are prone to making deviations 

during their development. Not even a few students allow these 

deviations to stick in them until it eventually becomes a bad habit and 

can interfere with the learning process. One of the deviations that 

many students make is academic procrastination which can lead to a 

decrease in PAI learning outcomes. Parental support is one of the 

factors that can help support children’s education and minimize 

academic procrastination, but many parents do not understand their 

obligations in educating their children. The purpose of this study was 

to determinate whether there was a significant effect between 

academic procrastination and parental support on student PAI learning 

outcomes. 

The research method used is an ex-post facto quantitative 

method that is correlational. The population in this study were all 

students of SMPN Satu Atap 1 Sukau with a total of 59 students. The 

sampling technique used is Systematic Sample and obtained 30 

students as a sample. Data collection techniques in this study were 

interviews, questionnaires and documentation. The analytical 

technique used is multiple linear regression analysis with the help of 

the SPSS IBM 23 application.  

The results showed that there was a significant negative effect 

between academic procrastination on PAI learning outcomes with a 

significance value of 0,009 < 0,05. While the results of the study 

showed that there was a positive influence between parental support 

on PAI learning outcomes with a significance value of 0,001 < 0,05. 

And there is a significant effect between academic procrastination an 

parental support on PAI learning outcomes with a significance value 

of 0,000 < 0,05, with the contribution of aca demic procrastination 

variables and parental support on PAI learning outcomes by 56,5% so 

43,5% is influenced by other variables outside of this study. It can be 

said that the higher the level of academic procrastination, the lower 

the PAI learning outcomes, and the higher the parental support, the 

higher the PAI learning outcomes. 

 

Keywords: Academic Procrastination; Parental Support; PAI 

Learning Outcomes. 
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MOTTO 

 

       

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 

bekerja keras (untuk urusan yang lain) (Q.S. Al-Insyirah : 7),1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: 

Menara Kudus), 596. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah pertama dalam memahami judul skripsi 

ini maka penulis akan memperjelas pokok pembahasan yang akan 

dibahas agar menghindari terjadinya kesalah pahaman. Hal ini 

dipandang perlu untuk menjelaskan makna kata-kata penting yang 

terkandung dalam judul skripsi ini. judul skripsi yang dimaksud 

adalah : 

“ Pengaruh Prokrastinasi Akademik Dan Dukungan 

Orang Tua Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa di SMP N Satu 

Atap 1 Sukau, Lampung Barat”. 

Prokrastinasi akademik ialah ketidakmampuan seseorang 

dalam memanfaatkan waktu secara efektif sehingga membuat 

seseorang menunda-nunda pekerjaannya.
1
 

Dukungan orang tua merupakan salah satu peran penting 

dalam pendidikan anak. Menurut Suryabrata ialah perhatian orang 

tua dengan penuh kasih sayang kepada pendidikan anaknya, akan 

membangun potensi anak agar menjadi potensi yang sangat 

berharga untuk menghadapi masa depan.
2
 

Hasil belajar bagi Suratinah Tirtonegoro: evaluasi hasil 

usaha aktivitas belajar yang dinyatakan dalam wujud simbol, 

angka, huruf, ataupun kalimat yang bisa mencerminkan hasil yang 

telah dicapai oleh tiap siswa dalam periode tertentu.
3
 

                                                             
1 Theadora Gracelyta, Harlina, “Tingkat Prokrastinasi Akademik Siswa Di 

Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Konseling komprehensif : Kajian Teori Dan Praktik 

Bimbingan Dan Konseling, vol. 8, no. 1, (2021):  46-54 
2 Rio Pramada, “Hubungan Dukungan Orang Tua Dengan Motivasi Belajar 

Siswa Dalam Mengikuti pembelajaran Penjas Secara Dalam Jaringan (Daring) Saat 

pandemi Covid-19 Di MI Surya Utama Al Fajar Desa Kerep” (Skripsi, Kediri: Un 
PGRI Kediri, 2020), 5. 

3 Suratinah Tirtonegoro, Anak Super Normal Dan program  pendidikannya, 

(Jakarta: Bina Aksara,  2001),  43. 



 
 
2 

Berdasarkan uraian di atas, maksud skripsi tersebut adalah 

penelitian mengenai pengaruh prokrastinasi akademik dan 

dukungan orang tua terhadap hasil belajar dalam pelajaran PAI 

siswa di SMPN Satu Atap 1 Sukau, Lampung Barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran ialah usaha sadar yang dilakukan oleh orang 

yang sudah dewasa terhadap orang yang dianggap belum dewasa. 

Pembelajaran merupakan transformasi ilmu pengetahuan, budaya, 

dan nilai-nilai yang tumbuh pada suatu generasi supaya bisa 

ditransformasikan kepada generasi selanjutnya. Berdasarkan UU 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) pendidikan ialah usaha 

sadar serta terencana dalam mewujudkan suasana belajar serta 

proses pembelajaran supaya siswa secara aktif meningkatkan 

kemampuan dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak mulia, dan 

keahlian yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa serta 

negara.
4
 

Dari cerminan diatas pendidikan bisa diformulasikan 

sebagai usaha yang terencana serta sungguh-sungguh dari suatu 

generasi yang telah dewasa untuk mentransformasikan ilmu 

pengetahuannya, nilai-nilai serta budaya masyarakatnya kepada 

generasi yang dianggap belum dewasa. Usaha ini dilakukan 

supaya siswa dapat meningkatkan kemampuan dirinya serta dapat 

menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
5
 

 

Pendidikan Agama Islam ialah salah satu pendidikan yang 

sangat penting untuk diberikan di sekolah, karena Pendidikan 

Agama Islam berkesinambungan dengan pendidikan umum serta 

bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan anak terhadap Allah 

SWT. Maksudnya yaitu menghayati serta mengamalkan ajaran 

                                                             
4 Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, 1 ed. (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 1-5. 
5 Ibid. 
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agama Islam dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dengan 

baik. Pendidikan akan menjadi tidak bermanfaat apabila tidak 

menghasilkan perubahan ke arah yang lebaih baik. Pendidikan 

sangat penting untuk diketahui tingkat keberhasilannya sehingga 

dapat digunakan sebagai jaminan mutu kelulusan, keberhasilan 

pendidikan bisa diukur dengan hasil belajar siswa setelah melalui 

proses pembelajaran.
6
 

Pendidik dalam konsep keislaman ialah seseorang yang 

bertanggungjawab atas atas perkembangan siswanya melalui 

upaya pengembangan segala potensi yang dimiliki siswa, yaitu 

potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), ataupun psikomotorik 

(karsa).
7
 

Sebagai seorang pendidik harus mengetahui tentang 

psikologi dan potensi ataupun kemampuan siswanya dan 

mengetahui serta memhami masalah yang dialami siswa dalam 

pembelajaran serta memecahkan permasalahan tersebut. Seorang 

siswa yang tidak memiliki motivasi belajar biasanya meliputi 

keadaan maupun kondisi siswa yang kurang bersemangat pada 

saat belajar seperti merasa lelah, malas, dan sengaja menunda-

nunda pekerjaan. 

Slamento dalam Hasymaini, menjelaskan bahwa 

banyaknya siswa yang gagal maupun tidak mendapatkan hasil 

yang memuaskan dalam pelajarannya sebab mereka tidak 

mengetahui cara-cara belajar secara efektif. Mereka kebanyakan 

hanya menghafal pelajaran tanpa memahami secara mendalam, 

serta belajar jika ujian saja atau biasa disebut dengan sistem kebut 

semalam. 

Faktor-faktor penyebab penurunan prestasi belajar siswa 

yang termasuk penting ialah perilaku prokrastinasi akademik dan 

dukungan orang tua. Perilaku prokrastinasi akademik ialah 

kebiasaan menunda untuk memulai mengerjakan maupun 

                                                             
6 Muslim, Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak 

Dalam Mata Pelajaran PAI, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 3. 
7 Syafaruddin, dkk, Sosiologi Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, 

2017), 118. 
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menyelesaikan pekerjaan rumah (PR), serta belajar untuk 

persiapan ulangan dan ujian. Perilaku prokrastinasi akademik 

dapat diukur dengan menghitung hari keterlambatan dalam 

memulai mengerjakan maupun menyelesaikan tugas-tugas yang 

bersifat akademik. Keterlambatan diartikan sebagai kesenjangan 

antara harapan dengan kenyataan dalam memulai mengerjakan 

maupun menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat akademik. 

Penelitian dari Bruno mengatakan bahwa ada 70% pelajar 

maupun siswa yang menjadikan perilaku menunda sebagai 

kebiasaan dalam kehidupan mereka. Serta penelitian lain dari 

Harra Marano memberikan kesimpulan yaitu 20% individu di luar 

negeri mengakui jika mereka ialah seorang prokrastinator, bahkan 

bagi mereka prokrastinasi sudah semacam gaya hidup.
8
 

Dampak negatif karena prokrastinasi akademik seringkali 

tidak menjadi perhatian khusus bagi kebanyakan siswa. Hasil 

penelitian Yudistiro mengemukakan siswa yang memiliki tingkat 

prokrastinasi akademik tinggi dengan jumlah 4 orang atau sekitar 

7.55% berada dalam kategori sangat tinggi dan 17 orang atau 

32.08% berada dalam kategori tinggi. Dalam kategori ini, siswa 

cenderung melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas 

akademik sebagai pengunduran yang di sengaja dan biasanya 

disertai dengan perasaan tidak suka terhadap sesuatu yang harus 

dikerjakan.
9
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

salah satu siswa di SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau, salah satu 

yang membuat siswa melakukan prokrastinasi akademik adalah 

mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang menyenangkan dan 

menganggap tugas-tugas akademik sebagai sesuatu yang tidak 

menyenangkan, kurangnya kemampuan siswa dalam mengatur 

                                                             
8 Muslim, Pengaruh Perhatian Orang Tua..., 21. 
9 Siti Muyana, “Prokrastinas Akademik Dikalangan Mahasiswa Program 

Studi Bimbingan Dan Konseling,” Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling 8, 

no. 1, (2018): 45-52. 
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dan membagi waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta kurangnya 

pemahaman mengenai cara-cara belajar secara efektif.
10

 

Selain itu, dukungan orang tua juga merupakan salah satu 

faktor penting dalam keberhasilan pendidikan siswa. Dukungan 

yang paling besar dalam keluarga adalah dukungan dari kedua 

orang tua, agar anak dapat mengembangkan potensi maupun 

kemampuan yang dimiliki, berinisiatif, berani mengambil 

keputusan serta belajar mempertanggungjawabkan semua 

perbuatannya.
11

 

Dukungan orang tua sangat berperan dalam membantu 

anak melewati masa-masa sulitnya. Orang tua juga berperan 

penting dalam penentuan prestasi hasil belajar siswa. Orang tua 

dapat memberikan dan menciptakan lingkungan rumah yang 

positif, memberikan bantuan dalam belajar serta memberikan hal-

hal lain yang dibutuhkan anak. Seorang anak yang merasa dicintai 

akan merasa lebih berharga, dan seorang anak yang tidak 

mendapatkan dukungan dari orang tuanya akan merasakan 

kesepian yang lebih besar dari anak-anak yang mendapatkan 

dukungan.
12

 

Dunst, et al dalam Desi mengemukakan bahwa “dukungan 

ialah bantuan yang diberikan individu kepada individu lain untuk 

mencapai sesuatu yang diinginkan”. Menurut Henry “orang tua 

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

perkembangan anak dan prestasi belajar anak, tanpa dukungan dan 

rangsangan dari orang tua, perkembangan dan prestasi belajar 

anak akan mengalami hambatan dan penurunan yang sangat 

drastis”. 

Salah satu cara anak mengetahui jika orang tua menaruh 

perhatian kepada mereka adalah dengan merasakan cara mereka 

memperhatikan, memberikan waktu yang cukup untuk mereka, 

                                                             
10 Wawancara, Pra-Penelitian Penulis Di SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau, 

Pada 9 September 2021. 
11 Ardiyansyah, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dengan 

Motivasi Belajar” (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019),  6. 
12  Ni’matuzahroh, Yuni Nurhamida, Individu Berkebutuhan Khusus & 

Pendidikan Inklusif, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 58. 
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selalu bersedia mendampingi dan membantu mereka jika 

diperlukan. Dukungan positif yang diberikan orang tua sangat 

berkaitan dengan keeratan hubungan antara orang tua dan anak, 

perasaan harga diri yang tingi, keberhasilan akademik, serta 

perkembangan moral yang maju. Kurangnya dukungan orang tua 

dapat menimbulkan hasil yang bertentangan : perasaan harga diri 

yang rendah, hasil di sekolah yang kurang memuaskan, perilaku 

impulsif, penyesuaian sosial yang kurang baik, maupun perilaku 

sosial yang menyimpang dan anti-sosial atau delinkuen.
13

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

siswa di SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau kurangnya dukungan 

orang tua dalam dalam menunjang prestasi hasil belajar anak 

ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap pendidikan yang 

dilakukan siswa, kesibukan orang tua dalam bekerja sehingga 

jarang bisa mendampingi ketika anak membutuhkan bimbingan 

dari orang tuanya, serta kurangnya pemahaman orang tua 

mengenai kewajiban dalam mendidik anak, mereka beranggapan 

bahwa pendidikan hanya dilakukan di sekolah bersama seorang 

guru.
14

 

House dalam Bart membagi dukungan orang tua menjadi 

4 macam: 

1. Dukungan emosional, yaitu dukungan yang berkaitan dengan 

ungkapan empati, kepedulian dan perhatian yang diberikan 

terhadap individu yang bersangkutan (misalnya: umpan balik 

serta penegasan). 

2. Dukungan penghargaan, yaitu dukungan yang dilakukan lewat 

ungkapan hormat (penghargaan) positif untuk orang tersebut, 

dukungan maju maupun persetujuan terhadap perasaan dan 

ide seseorang, atau memberikan perbandingan positif antara 

individu dengan individu lainnya. 

                                                             
13 Singgih D. Gunarsa, Dari Anak Sampai Usia Lanjut, (Jakarta: PT BPK 

Gunung Mulia, 2004), 283. 
14 Wawancara Pra-Penelitian Penulis Di SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau, 

Pada 9 September 2021. 



 
 

7 

3. Dukungan instrumental, yaitu dukungan yang besifat 

langsung, seperti jika seseorang memberikan pinjaman uang 

kepada orang lain, atau menolong dengan memberikan 

pekerjaan pada saat mengalami stres. 

4. Dukungan informatif, yaitu dukungan yang berkaitan dengan 

memberi nasehat, petunjuk, saran, maupun umpan balik.
15

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai 

“Pengaruh Prokrastinasi Akademik Dan Dukungan Orang 

tua Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Di SMP Negeri Satu 

Atap 1 Sukau”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di 

identifikasi masalah yang terkait dalam penelitian ini ialah : 

1. Kurangnya kesadaran siswa mengenai dampak negatif 

prokrastinasi akademik  terhadap hasil belajar dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Banyaknya siswa yang menjadikan prokrastinasi akademik 

sebagai suatu kebiasaan. 

3. Kurangnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya 

dukungan orang tua dalam menunjang hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa. 

4. Banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di 

atas, penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya siswa yang 

masih melakukan prokrastinasi akademik dan menjadikan 

prokrastinasi akademik sebagai suatu kebiasaan, serta kurangnya 

                                                             
15 Lina Marliyah, dkk, “Persepsi Terhadap Dukungan Orang Tua Dan 

Pembuatan Keputusan Karir Remaja” Jurnal Provitae, Vol. 1, no. 2, (2014): 7-8. 
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kesadaran orang tua mengenai pentingnya dukungan dari orang 

tua dalam menunjang prestasi hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa. Penelitian ini hanya dibatasi pada pencarian 

pengaruh prokrastinasi akademik dan dukungan orang tua 

terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

Satua Atap 1 Sukau. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumusakan suatu 

masalah :  

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prokrastinasi 

akademik terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa di SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau ? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara dukungan orang 

tua terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa di 

SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau ? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prokrastinasi 

akademik dan dukungan orang tua terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa di SMP Negeri Satu Atap 1 

Sukau ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk melihat pengaruh prokrastinasi akademik terhadap 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SMP Negeri 

Satu Atap 1 Sukau. 

2. Untuk melihat pengaruh dukungan orang tua terhadap hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SMP Negeri Satu 

Atap 1 Sukau. 

3. Untuk melihat pengaruh prokrastinasi akademik dan 

dukungan orang tua terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa di SMP Negeri Satu Atap 1 Sukau. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam 

maupun Psikologi Pendidikan. 

b. Dapat membantu memperbaiki mutu pendidikan serta 

proses pembelajaran secara umum, khususnya mengenai 

prokrastinasi akademik dan pentingnya dukungan orang 

tua dalam menunjang hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka manfaat 

praktis yang bisa diambil ialah : 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi terkait dampak negatif prokrastinasi akademik 

dan faktor-faktor penyebabnya serta pentingnya dukungan 

orang tua dalam menunjang hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam siswa. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan informasi mengenai masalah 

prokrastinasi akademik yang dilakukan siswa, sehingga 

guru dapat mengatahui ciri-ciri prokrastinasi akademik 

dalam diri siswa dan mampu memberikan arahan agar 

perilaku tersebut idak menjadi sebuah kebiasaan. Juga 

dapat menambah pengetahuan mengenai dukungan orang 

tua dalam pendidikan siswa. 

c. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

dukungan, peran, pengetahuan, serta tindakan orang tua 

dalam melakukan pendampingan pada anak dengan baik, 



 
 
10 

agar dapat mencegah terjadinya prokrastinasi akademik 

yang berpotensi dilakukan oleh siswa.  

 

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

perbandingan maupun acuan terhadap penelitian yang akan 

dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian yang dapat dijadikan 

sebagai bahan perbandingan, yaitu : 

1. Hasil Penelitian Anisa dan Ernawati 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Prokrastinasi 

Akademik Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA N Di 

Kota Makassar”. Penelitian ini berjenis ex-post facto yang 

bersifat korelasional. Populasi penelitian ini ialah seluruh 

siswa SMA N di kota Makassar tahun ajaran 2017/2018. 

Sampel penelitian sebanyak 335 peserta didik. Didapat 

dengan memakai teknik random sampling. Variabel yang 

diteliti ialah: variabel bebas, prokrastinasi akademik dengan 

simbol X, dan variabel terikat, hasil belajar dengan simbol Y. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk 

mendapatkan skor prokrastinasi akademik. Sedangkan hasil 

belajar diperoleh dari dokumentasi nilai hasil belajar biologi 

tahun ajaran 2017/2018 pada SMA N 1 Makassar. Hasil 

penelitian menunjukkan; pengaruh prokrastinasi akademik 

terhadap hasil belajar siswa SMA N di Kota Makassar berada 

pada kategori sedang.
16

 

2. Hasil Penelitian  Wiyarti 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Prokrastinasi 

Akademik Dan Religiusitas Terhadap Prestasi Belajar PAI 

Siswa SMK Ma’arif NU 01 Limpung Batang”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan memakai teknik 

random sampling dalam pengambilan sampelnya. Metode 

                                                             
16 Anisa, Ernawati, “Pengaruh Prokrastinasi Akademik Terhadap Hasil 

Belajar Biologi Siswa SMA N Di Kota Makassar” Jurnal Biotek, Vol. 6, no. 2 (2018): 

88. 
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analisa yang dipakai kuantitatif dengan jenis penelitian ex-

post facto. Hasil penelitian regresi berganda faktor perubahan 

nilai prestasi belajar PAI yang didapat dari nilai prokrastinasi 

akademik sebesar -2,406 t hitung > t tabel lebih besar dari 2, 010. 

Taraf signifikansi kepercayaan 95%, karena pengaruh yang 

terlihat memiliki tanda - (minus) yang artinya pengaruh yang 

dimiliki ialah pengaruh negatif atau pengaruh yang dapat 

menurunkan nilai prestasi belajar PAI. Hasil analisis regresi 

berganda religiusitas terhadap prestasi belajar PAI sebesar 

2,784 t hitung > t tabel lebih besar dari 2,010. Taraf signifikansi 

95%, karena pengaruh yang terlihat tidak memiliki tanda - 

(minus) yang artinya pengaruh yang diberikan ialah pengaruh 

positif atau pengaruh yang dapat mendukung meningkatnya 

prestasi belajar PAI. Dari selisih yang didapat ialah 0,378 

lebih tinggi skor hasil analisis religiusitas terhadap prestasi 

belajar PAI, hal ini memperlihatkan bahwa dibanding 

pengaruh negatif dari prokrastinasi akademik terhadap 

prestasi belajar PAI maka lebih tinggi atau lebih dominan 

pengaruh positif religiusitas terhadap meningkatkan prestasi 

belajar PAI.
17

 

3. Hasil Penelitian Andini Megiantara, Dewi Justitia,dan 

Djunaedi 

Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara 

Prokrastinasi Akademik Dengan Prestasi Belajar  Siswa Kelas 

VIII SMP 137 Jakarta.” Metode yang dipakai dalam penelitian 

ini ialah korelasional. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara teknik simple random sampling. Subjek dalam penelitian 

ini ialah siswa kelas VIII SMP N 137 Jakarta dengan jumlah 

33 siswa. Instrumen yang dipakai untuk mendapatkan data 

prokrastinasi akademik (x) diukur menggunakan instrumen 

penelitian dan prestasi belajar (y) didapatkan dari hasil raport 

kelas VIII 4 SMP N 137 Jakarta. Uji normalitas pada variabel 

prokrastinasi akademik sebesar 0,200 dan prestasi belajar 

                                                             
17 Wiyarti, “Pengaruh Prokrastinasi Akademik Dan Religiusitas Terhadap 

Prestasi Belajar PAI Siswa SMK Ma’arif NU 01 limpung Batang” (Thesis, 

Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2019), 7. 
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sebesar 0,073. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

prokrastinasi akademik serta prestasi belajar berdistribusi 

normal. Uji menghasilkan r hitung sebesar -0,526 ini artinya 

hubungan antara kedua variabel tersebut kuat. Uji signifikansi 

menggunakan  thitung = -3,78dan ttabel = -170. Karena thitung > 

ttabel  maka berdasarkan hasil analisis data memakai uji beda 

rerata yakni uji “t”. Dapat disimpulkan terdapat hubungan 

negatif yang signifikan prokrastinasi akademik terhadap 

prestasi belajar SMP N 137 Jakarta. Sedangkan uji koefisien 

determinasi menghasilkan KD sebesar 27,66%. Ini berarti, 

presatasi belajar ditentukan oleh prokrastinator sebesar 

27,66% sisanya ditentukan oleh faktor lain.
18

 

4. Hasil Penelitian Mohammad Ridwan 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dukungan Orang 

Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI 

Dikelas VIII SMP N Unggulan Sindang Indramayu”. Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, 

wawancara, dan angket. Hasil penelitiannya yaitu: 1) 

dukungan orang tua terhadap prestasi belajar memperoleh 

nilai rata-rata dari hasil angket 54,36 (cukup baik); 2) prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI menunjukkan nilai 

rata-rata 74,4 (baik); hasil perhitungan korelasi Produk 

Moment mendapat hasil 0,63 (baik). Untuk membuktikan 

pengujian hipotesa, maka dilakukan pengujian terhadap thitung 

dan ttabel dimana thitung nya 3,878 dan ttabel dengan db 23 dan 

taraf signifikansinya 5% didapat angka sebesar 2,069 yang 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena thitung 

> ttabel.
19

 

                                                             
18 Andini Megiantara, Dewi Justitia, Djunaedi, “Hubungan Antara 

Prokrastinasi Akademik Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 137 

Jakarta,” Insight: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, Vol. 3, no. 1, (2014): 7. 

https://doi.org/10.21009/INSIGHT.031.02. 
19 Mohammad Ridwan, “Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Di Kelas VIII SMP Negeri Unggulan Sindang 

Indramayu”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, no. 1, (2020): 1. 
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5. Hasil Penelitian Ervinna Rosalina dan Muharam Yamlean 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dukungan Orang 

Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Ekonomi”. Untuk mendapatkan data digunakan metode survei 

serta teknik korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI SMK Korpri Bekasi. Teknik 

pengambilan sampel yang dipakai adalah teknik Sampel Acak 

Sederhana (Simple Random Sampling). Sampel yang diambil 

adalah sebanyak 20 peserta didik. Teknik analisis data untuk 

uji hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik 

regresi linier sederhana. berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah didapat menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif 

dan signifikan antara dukungan orang tua terhadap prestasi 

belajar peserta didik kelas XI di SMK Korpri Bekasi. Dengan 

nilai hitung t hitung > t tabel atau 4,391 > 1,725 denga nilai 

signifikan 0,000 < 0,05.
20

 

Penelitian yang peneliti susun dalam skripsi ini tentu 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, persamaannya yaitu penelitian ini meneliti mengenai 

pengaruh prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar serta 

dukungan orang tua terhadap hasil belajar PAI siswa. Dan 

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan sumber yang 

berbeda juga karena penelitian ini menggabungkan dua variabel 

bebas dengan satu variabel terikat, serta lebih menekankan pada 

pengaruh prokrastinasi akademik pada siswa dan dukungan yang 

diberikan orang tua terhadap hasil belajar PAI siswa. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ialah susunan atau urutan dari 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan 

pembahasan persoalan di dalamnya. Bagian ini menguraikan isi 

skripsi yang terdiri dari beberapa bab yaitu: 

                                                             
20 Ervinna Rosalina, Muharam Yamlean, “Pengaruh dukungan Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi”, Jurnal Sosial dan Sains, 

Vol. 1, no. 9, (2021): 1002. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang kerangka dasar yang 

dijadikan landasan dalam penulisan dan pembahasan skripsi, 

yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang 

relevan, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang pembahasan secara luas 

mengenai masalah yang akan diteliti di SMP Negeri Satu 

Atap 1 Sukau yaitu prokrastinasi akademik, dukungan orang 

tua, dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa, serta 

hipotesis yang diajukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi  tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan variabel 

penelitian, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas 

data, serta uji hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan penulis mengenai 

deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi serta 

daftar rujukan yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. TEORI YANG DIGUNAKAN 

1. PROKRASTINASI AKADEMIK 

a. Definisi Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi yang dalam bahasa Inggris disebut 

sebagai Procrastinate, berasal dari bahasa latin yaitu pro 

dan cratinus. Pro yang artinya kedepan atau bergerak 

maju, sedangkan Cratinus yang berarti keputusan pada 

hari esok. Arti tersebut jika melibatkan pelakunya maka 

akan menjadi “aku akan melakukannya besok. Jadi secara 

bahasa, prokrastinasi memiliki arti menunda hingga 

keesokan harinya”.
21

 Seseorang yang memiliki kebiasaan 

dalam menunda-nunda mengerjakan tugas, ataupun tidak 

sesegera mungkin mengerjakannya, maka pelakunya 

disebut procrastinator.22 

Dalam bidang keilmuan, sebutan prokrastinasi 

pertama kali digunakan oleh Brown dan Holzman. 

Sebutan prokrastinasi ini digunakan untuk menunjukkan 

kebiasaan menunda-nunda menyelesaikan suatu tugas 

maupun pekerjaan. Seseorang yang terbiasa melakukan 

penundaan dalam menyelesaikan tugas maupun 

pekerjaannya atau biasa melakukan prokrastinasi disebut 

sebagai prokrastinator. 

Prokrastinasi ialah suatu kecenderungan maupun 

kebiasaan dalam menunda untuk memulai ataupun 

menyelesaikan kinerja secara menyeluruh untuk 

melaksanakan aktivitas lain yang tidak berguna, yang 

                                                             
21 Deliati, Bidang Praktek Bimbingan Belajar, (Semarang: Media Group, 

2018), 161. 
22 Iven Kartadinata dan Sia Tjundjing, Prokrastinasi Akademik Dan 

Manajemen Waktu, Jurnal Psikologi Univeritas Surabaya: Anima, vol. 23, no. 2, 

(2008): 110. 
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membuat kinerja menjadi terhambat, tidak bisa 

menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, dan sering 

terlambat jika menghadiri pertemuan-pertemuan. Menurut 

pendapat Burka dan Yuen prokrastinasi merupakan sikap 

menunda-nunda pekerjaan yang sudah menjadi kebiasaan 

ataupun pola menetap yang senantiasa dilakukan 

seseorang saat memiliki tugas. Penundaan tersebut 

diakibatkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang 

irrasional dalam memandang tugas. Seorang 

prokrastinator memiliki pemikiran bahwa suatu tugas 

harus diselesaikan dengan sempurna yang 

menngakibatkan dia memilih untuk menunda 

mengerjakannya untuk mendapatkan rasa aman. Karena 

keyakinannya ialah apabila dia segera mengerjakannya 

maka hasil yang dihasilkan tidak akan maksimal. Burka 

dan Yuen juga mengemukakan sikap penundaan dapat 

dikatakan perilaku prokrastinasi apabila sikap tersebut 

telah menjadi kebiasaan atau pola yang menetap dan 

selalu dilakukan seseorang untuk menghindari suatu tugas 

dan penundaan tersebut diakibatkan dari adanya 

kepercayaan-kepercayaan yang irrasional dam 

memandang tugas. Porat mengemukakan bahwa 

prokrastinasi ialah suatu tindakan yang disengaja dalam 

menunda melaksanakan sesuatu hingga beberapa waktu 

kemudian serta menjadikannya sebagai kebiasaan.
23 

Balkis dan Duru menyatakan “procrastination is 

defined is behavior in which anindividual lives a feasible, 

important deedplanned beforehand to another time 

without any sensible reason.” (prokrastinasi merupakan 

perilaku individu yang meninggalkan kegiatan penting 

yang bisa dilakukan dan telah direncanakan sebelumnya 

tanpa alasan yang masuk akal).
24

 

                                                             
23  Meirisyah Anggraeni Harkinawati,  “Pengaruh Konformitas Terhadap 

Prokrastinasi Akademik Mahasiswa” (Skripsi, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 
2019), 10-11. 

24 Deliati, Bidang Praktek Bimbingan Belajar, 
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Farauq menjelaskan pengertian prokrastinasi 

sebagai ketidakmampuan individu dalam memanfaatkan 

waktu secara efektif yang mengakibatkan seseorang 

menunda-nunda pekerjaanya. Menunda-nuda pekerjaan 

atau tugas dalam belajar biasa disebut dengan 

prokrastinasi akademik. 

Wolter menjelaskan prokrastinasi akademik 

adalah penundaan dalam mengerjakan tugas akademik 

hingga mendekati waktu terakhir deadline atau suatu 

kegagalan dalam mengerjakan tugas dengan waktu yang 

diinginkan.
25

 

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan 

para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

prokrastinasi akademik adalah suatu sikap atau perilaku 

seseorang maupun peserta didik dalam menunda-nunda 

untuk memulai maupun menyelesaikan suatu tugas 

ataupun pekerjaan dengan alasan yang tidak masuk akal, 

dan ia menjadikan perilaku tersebut sebagai suatu 

kebiasaan dalam kehidupannya sehingga ia disebut 

sebagai seorang prokrastinator. 

Spesifikasi prokrastinasi akademik menurut 

Millgram merupakan perilaku spesifik yang meliputi: 

1) Suatu perilaku yang melibatkan unsur 

penundaan baik saat memulai maupun 

menyelesaikan suatu tugas. 

2) Menghasilkan akibat-akibat yang lebih jauh, 

seperti keterlambatan menyelesaikan tugas,  

3) Melibatkan suatu tugas yang dipersepsikan 

oleh pelaku prokrastinasi sebagai suatu tugas 

yang penting untuk dikerjakan, misalnya 

seperti tugas kantor, sekolah maupun rumah 

tangga. 

                                                             
25 Gracelyta, Harlina, Tingkat Prokrastinasi Akademik ..., 2-3. 
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4) Menghasilkan keadaan emosional yang tidak 

menyenangkan, misalnya perasaan cemas, 

panik, rasa bersalah, marah, dan sebagainya.
26

 

Jadi berdasarkan spesifikasi di atas, prokrastinasi 

ialah merupakan perilaku spesifik yang berupa penundaan 

dalam memulai maupun menyelesaikan suatu tugas yang 

mengakibatkan dampak yang lebih jauh, misalnya seperti 

rasa cemas, panik, bersalah, marah dan sebagainya 

sehingga menjadikan keterlambatan dalam menyelesaikan 

suatu tugas. 

Dalam perspektif Islam para penganutnya sangat 

dilarang menunda-nunda suatu pekerjaan yang semestinya 

bisa dilakukan pada saat itu, hal ini selaras dengan hadist 

Rasulullah SAW, yang artinya “Gunakanlah lima perkara 

sebelum datang lima perkara lainnya; gunakanlah masa 

muda mu sebelum masa tua mu, masa hidupmu sebelum 

datang kematianmu, waktu luangmu sebelum waktu 

sibukmu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan 

waktu kaya sebelum waktu miskinmu.” (HR. Hakim). 

Hadis Rasulullah SAW di atas mengandung pesan 

kepada umatnya supaya tidak menunda pekerjaan. Karena 

menunda pekerjaan ialah langkah awal dalam 

menimbulkan masalah, apalagi, jika pekerjaan tersebut 

merupakan suatu kebaikan atau suatu pekerjaan yang 

sangat penting. Dalam hadis lain Rasulullah SAW 

bersabda, yang artinya : “Bersegeralah kamu sekalian 

melakukan melakukan amal-amal yang shalih, karena 

akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang 

gelap gulita, di mana ada seseorang di waktu pagi ia 

beriman tetapi pada waktu sore ia kafir, pada waktu sore 

ia beriman tetapi pada waktu pagi ia kafir, ia rela 

                                                             
26 Muyana, Prokrastinasi Akademik Dikalangan Mahasiswa...,  47. 
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menukar agamanya dengan satu kesenangan dunia.” 

(HR. Muslim).
27

 

Di dalam Al-Qur’an juga banyak ayat yang 

memerintahkan  manusia untuk tidak menyia-nyiakan 

waktu dan lebih menghargainya. Allah juga 

memerintahkan manusia untuk menyelsaikan pekerjaan 

atau tugas yang lain setelah  selesai dengan pekerjaan atau 

tugas yang lainnya. Seperti firman Allah dalam Surah 

Lukman ayat 34, yang berbunyi:  

                      

                      

                 

Artinya: “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu 

tentang hari kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, 

dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan 

tidak  ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi 

mana dia akan mati, sungguh, Allah Maha Mengetahu, 

Maha Mengenal”.28 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan 

di atas, Rasulullah melarang umatnya dalam menunda-

nunda pekerjaan dikarenakan beberapa alasan yaitu : tidak 

ada yang tahu tentang umur seseorang, apakah besok kita 

masih diberi umur panjang atau tidak, belum tentu pada 

hari esok kita masih memiliki waktu luang seperti hari ini, 

menunda pekerjaan yang baik sehingga menjadi kebiasaan 

yang buruk. 

                                                             
27 Harmalis, “Prokrastinasi Akademik Dalam Perspektif Islam” Indonesian 

Journal Of Counseling & Development, Vol, 2, no, 1, (2020): 84. 
28 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah Bahasa Indonesia..., 414. 



 
 
20 

Waktu berjalan sesuai dengan sunatullah. Setiap 

manusia memiliki waktu luang dalam setiap harinya, 

namun tidak semua manusia mampu memanfaatkan waktu 

luangnya secara efektif. Mereka banyak menggunakan 

waktu luangnya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak 

bermanfaat, padahal mereka memiliki tugas yang baik dan 

lebih penting untuk dikerjakan. Detik berganti menit, 

menit berganti jam, jam berganti hari, begitu seterusnya. 

Manusia tidak bisa mengulang kembali waktu yang telah 

terbuang secara sia-sia, seperti halnya siang yang berganti 

malam, tidak ada yang bisa mengubahnya. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surah Al-Furqon : 62, yang 

berbunyi:  

                        

         

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan malam 

dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil 

pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.”29 

Pada akhirnya dalam penelitian ini, pengertian 

prokrastinasi dibatasi dengan penundaan yang dilakukan 

secara sengaja dan berulang-ulang, lebih memilih 

melakukan kegiatan lain yang tidak dipelukan, melakukan 

penundaan terhadap tugas yang penting, serta penundaan 

tersebut tidak bertujuan sehingga menimbulkan kerugian 

bagi seorang prokrastinator. 

b. Jenis-jenis Prokrastinasi Akademik 

Jenis-jenis prokrastinasi akademik yang dilakukan 

oleh peserta didik menurut Solomon dan Rothblum, ialah: 

1) Tugas mengarang 

2) Tugas belajar menghadapi ujian 

                                                             
29 Ibid., 365. 
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3) Tugas membaca 

4) Tugas kerja administratif 

5) Menghadiri pertemuan 

6) Kinerja akademik secara keseluruhan 

Tugas Mengarang: penundaan tugas mengarang 

ini mencakup kewajiban melaksanakan tugas-tugas 

menulis, contohnya: membuat laporan, makalah, atau 

tugas lainnya. Tugas Belajar Menghadapi Ujian: yaitu 

mencakup penundaan belajar dalam menghadapi ujian, 

contohnya: ujian tengah semester dan ujian akhir sekolah. 

Tugas Membaca: yaitu mencakup penundaan dalam 

membaca buku atau referensi yang berkaitan dengan tugas 

yang diwajibkan. Tugas kerja Administratif: yaitu 

mencakup menyalin catatan, mendaftarkan diri dalam 

presensi kehadiran, mendaftar sebagai peserta praktikum, 

dan lainnya. Menghadiri Pertemuan: yaitu mencakup 

keterlambatan dalam menghadiri pembelajaran, 

praktikum, pertemuan, dan lainnya. Kinerja Akademik 

Secara Keseluruhan: yaitu mencakup penundaan dalam 

memulai maupun menyelesaikan tugas-tugas akademik 

secara keseluruhan.
30

 

Para ahli sering menggunakan istilah 

prokrastinasi akademik dan non akademik dalam 

membagi jenis-jenis tugas di atas. Prokrastinasi akademik 

adalah jenis penundaan yang dilakukan dalam ranah 

formal yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik. 

Contohnya: tugas sekolah dan tugas kursus. Sedangkan 

prokrastinasi non akademik ialah jenis penundaan yang 

dilakukan pada ranah non formal atau yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya: tugas rumah 

tangga, tugas sosial, tugas kantor, dan lain sebagainya.
31

 

                                                             
30 Luhur wicaksono, “Prokrastinasi Akademik Mahasiswa” Jurnal 

Pembelajaran Prospektif, Vol. 2, no. 2, (2017): 68. 
31 Deliati, Bidang Praktek Bimbingan Belajar, 166.  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tugas 

prokrastinasi akademik dibagi menjadi dua, yaitu: 

prokrastinasi formal dan prokrastinasi non formal. 

Prokrastinasi formal yang berkaitan dengan tugas 

akademik mencakup tugas sekolah, pekerjaan rumah (PR) 

khusunya PR pendidikan agama Islam dan lain 

sebagainya. Sedangkan prokrastinasi non formal yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya: tugas 

rumah tangga, tugas kantor, dan lain sebagainya. 

 

c. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Prokrastinasi 

Akademik 

Beberapa faktor penyebab timbulnya perilaku 

prokrastinasi akademik, Ferrari menjelaskan beberapa 

faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, ialah: 

1) Faktor internal, ialah faktor dari dalam diri seseorang 

yang ikut membentuk perilaku/sikap prokrastinasi, 

mencakup faktor fisik, seperti kondisi fisiologis 

individu yang mendorong kearah prokrastinasi, 

misalnya: kelelahan, dan faktor psikologis individu 

yang mencakup tipe kepribadian dan motivasi, 

semakin tinggi motivasi intrinsik yang dimiliki 

individu saat menghadapi suatu tugas, maka akan 

semakin rendah pula keinginan individu untuk 

melakukan prokrastinasi. 

2) Faktor eksternal, mencakup banyaknya tugas yang 

menuntut untuk di selesaikan pada satu waktu yang 

hampir bersamaan, kondisi lingkungan dan 

pengasuhan otoriter ayah. Kondisi lingkungan yang 

kondusif dalam melakukan prokrastinasi terjadi pada 

lingkungan yang rendah dari pengawasan. Jika tidak 

diawasi individu mugkin telah merencanakan untuk 

memulai mengerjakan tugas berdasarkan waktu yang 

ditentukan oleh dirinya sendiri, namun, pada saat 

waktunya telah tiba ia tidak melaksanakan tugasnya 
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seperti yang sudah direncanakan dan akhirnya 

mengakibatkan keterlambatan ataupun kegagalan 

dalam menyelesaikan tugas.
32

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor 

penyebab munculnya perilaku atau sikap prokrastinasi 

akademik dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu: faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri individu yang ikut 

serta dalam pembentukan perilaku prokrastinasi, 

misalnya seperti kondisi fisiologis dan kondisi 

pdikologis individu. Sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari bukan dari dalam diri 

individu, misalnya seperti faktor lingkungan. 

 

d. Ciri-Ciri Prokrastinasi Akademik 

Ferrari mengemukakan bahwa sebagai suatu 

perilaku menunda-nunda, prokrastinasi akademik 

memiliki ciri-ciri, yaitu: 

1) Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas 

Yaitu penundaan untuk memulai ataupun 

menyelesaikan tugas yang dihadapi. Seorang individu 

yang melakukan prokrastinasi mengetahui jika tugas 

yang dihadapi harus secepatnya diselesaikan. Namun, 

dia menunda-nunda untuk mulai mengerjakannya 

maupun menunda-nunda menyelesaikannya hingga 

tuntas apabila dia sudah mulai mengerjakan 

sebelumnya. 

2) Keterlambatan dalam mengerjakan tugas 

Seseorang yang melakukan prokrastinasi 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada 

waktu yang diperlukan pada umumnya untuk 

                                                             
32 Naili zakiyah, dkk, “Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan 

Prokrastinasi Akademik Siswa Sekolah Berasrama SMPN 3 Peterongan Jombang” 

Jurnal Psikologi Undip, Vol. 1, no. 2, (2010): 160. 
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menyelesaikan sebuah tugas. Seorang prokrastinator 

cenderung menghabiskan waktu untuk 

mempersiapkan diri secara belebihan. Selain itu juga 

melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam 

menyelesaikan sebuah tugas, tanpa 

mempertimbangkan keterbatasan waktu yang 

dimilikinya. Terkadang tindakan tersebut 

menyebabkan seseorang tidak mampu menyelesaikan 

tugasnya secara penuh. Kelambanan, artinya 

lambannya kerja individu dalam melaksanakan 

sebuah tugas dapat menjadi ciri-ciri yang utama 

dalam prokrastinasi akademik. 

3) Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual 

Seorang prokrastinator memiliki kesulitan 

dalammelaksanakan sesuatu dengan batas waktu yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. Seorang prokrastinator 

sering mengalami keterlambatan untuk memenuhi 

deadline yang sudah ditetapkan, baik itu oleh orang 

lain ataupun rencana yang sudah ditetapkan sendiri. 

Seseorang mungkin sudah membuat rencana untuk 

mulai mengerjakan tugas pada waktu yang sudah ia 

tetapkan sendiri. Namun, pada saatnya tiba dia tidak 

juga melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan hingga mengakibatkan keterlambatan 

maupun kegagalan dalam menyelesaikan tugas secara 

penuh. 

 

4) Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan 

Melaksanakan aktivitas lain yang lebih 

disukai daripada harus melaksanakan tugas yang 

seharusnya dikerjakan. Seorang prokrastinator secara 

sengaja tidak segera melaksanakan tugasnya. Namun, 

menggunakan waktu yang dia miliki untuk 

melaksanakan aktivitas lain yang dianggap lebih 

menyenangkan dan menghibur, seperti membaca 
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(koran, majalah, maupun buku cerita lainnya), 

menonton, ngobrol, jalan-jalan, mendengarkan musik, 

dan lain sebagainya sampai menyita waktu yang 

dimiliki untuk mengerjakan tugas yang seharusnya 

diselesaikan.
33

 

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa seseorang yang melakukan prokrastinasi 

cenderung memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: 

penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas, 

keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, 

dan melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan, 

sehingga mengakibatkan seseorang menjadi 

prokrastinator. 

Pada saat individu dihadapkan dengan suatu 

tugas, maka seorang prokrastinator melalui beberapa 

rangkaian pemikiran, perasaan, dan perilaku yang 

disebut sebagai siklus perilaku penundaan yang 

prosesnya beragam pada setiap individu. Siklus ini 

bisa terjadi selama beberapa minggu, maupun dalam 

beberapa bulan ataupun dalam beberapa tahun. Siklus 

perilaku penundaan ini dapat digambarkan seperti 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 M. Ghufron & Rini Risnawita S, Teori-Teori Psikologi, (Yogyakarta: Ar 

Ruzz Media Grup, 2010), 158.   
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Berdasarkan gambar diatas, penjabaran siklus 

perilaku penundaan menurut Burka & Yuen yaitu: 

1) Kali ini saya akan mengerjakan tugas dengan segera 

Ketika awal menerima suatu tugas, seorang 

perilaku penundaan biasanya mengatakan jika kali ini 

dia bisa mengerjakan tugasnya dengan segera dan 

efektif dalam menggunakan waktu. Ia percaya jika 

secara spontan ia akan melaksanakan tugas tersebut 

dengan spontan tanpa perlu perencanaan, tetapi pada 

tahap ini ia belum melaksanakan apa-apa untuk 

mengerjakan tugas tersebut. 

1. Saya akan 

mengerjakan tugas 

dengan segera 

2. Saya harus 

mulai segera 

3. Bagaimana 

jika memulainya 

? 

4. Masih 

ada waktu 

5. Ada yang 

salah dengan diri 

saya 

6. Mengerjakan 

atau tidak 

mengerjakan 

7. Saya tidak 

akan menunda 

mengerjakan 

tugas 
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2) Saya harus segera mulai mengerjakannya 

Setelah selama beberapa waktu berlalu tanpa 

ada yang dikerjakan untuk menyelesaikan tugas 

tersebut, mulai timbul kecemasan perasaan dan 

perasaan tertekan mulai meningkat. Seseorang mulai 

kehilangan harapan untuk mulai mengerjakan tugas 

dengan spontan. Prokrastinator mulai merasa jika ia 

harus berusaha memotivasi dirinya agar mau 

melakukan sesuatu dengan segera dalam 

menyelesaikan tugas tersebut, tetapi karena batas 

waktu pengerjaan tugas masih belum habis, ia merasa 

masih memiliki harapan dan tidak perlu terlalu 

pesimis. 

3) Bagaimana apabila saya tidak segera memulainya ? 

Seiring berjalannya waktu, seorang 

prokrastinator masih belum juga mulai mengerjakan 

tugasnya. Sia-sia rasa optimis yang awalnya dimiliki 

mulai hilang dan tergantikan oleh perasaan jika 

sesuatu yang buruk akan terjadi apabila dia tetap tidak 

mengerjakan apapun. Meski demikian ia tetap tidak 

sesegera mungkin mengerjakan tugas tersebut. 

4) Masih ada waktu 

Timbul rasa bersalah dan malu pada diri 

sendiri dan orang lain, tetapi seorang prokrastinator 

tetap tidak melkaukan apapun. Ia mengharapkan suatu 

keajaiban supaya waktu untuk menyelesaikan tugas 

tersebut bisa ditunda. 

5) Ada yang salah dengan diri saya 

Saat keajaiban yang diharapkan tersebut tidak 

terjadi, seorang prokrastinator semakin merasa takut 

dengan akibat yang akan ia hadapi apabila tugas 

tersebut tidak juga selesai. Individu mulai merasa ada 

sesuatu yang salah dengan dirinya. Seperti merasa 
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dirinya kurang disiplin, kurang tekun, kurang pintar, 

dan lain sebagainya. 

6) Pilihan akhir: mengerjakan atau tidak 

mengerjakannya 

Pada siklus ini seseorang dihadapkan pada 

tahap akhir. Apakah ia kan mengerjakan tugas 

tersebut atau tidak karena batas waktu sudah sangat 

dekat. 

7) Saya tidak akan pernah menunda mengerjakan tugas 

saya lagi 

Setelah pada akhirnya ia mengerjakan atau 

tidak mengerjakan tugas tersebut, timbul perasaan 

menyesal pada diri seseorang jika tugas itu pasti akan 

lebih baik atau bisa terselesaikan apabila ia 

mengerjakannya dengan segera. Individu berjanji jika 

untuk tugas berikutnya ia akan mengerjakannya 

dengan segera. Tetapi perilaku penundaan ini tetap 

saja dilakukan pada waktu berikutnya.
34

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang 

prokrastinator memiliki siklus pemikiran selama 

melakukan penundaan. Siklus tersebut terjadi secara 

berulang-ulang pada setiap individu yang dihadapkan 

dengan suatu tugas. Dari mulai pemikiran bahwa ia akan 

segera melaksanakan tugas dan menyelesaikannya dengan 

baik hingga pada pemikiran akhir yaitu antara 

mengerjakannya atau tidak mengerjakannya, sehingga 

setelah ia memilih mengerjakannya taupun tidak 

mengerjakannya ia mulai merasa menyesal dan berjanji 

pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mengulangi 

untuk menunda-nunda dalam memulai meupun 

menyelesaikan tugasnya lagi. Namun apa yang 

direncanakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, dan 

                                                             
34 Nurussakinah Daulay, Psikologi Pendidikan, (Medan: Perdana 

publishing, 2019), 141. 
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mengakibatkan penundaan tersebut terjadi lagi pada 

waktu-waktu berikutnya. 

 

e. Dampak Negatif Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi akademik memiliki damapak 

negatig yaitu gangguan emosi negatif (negative emotion) 

bagi siswa, seperti cemas serta stres.  

1) Kecemasan ialah rasa takut atau khawatir terhadap 

sistuasi tertentu yang sangat mengancam sehingga 

menyebabkan kegelisahan karena adanya 

ketidakpastian diwaktu yang akan datang dan 

ketakutan jika hal yang buruk akan terjadi. 

Kecemasan yang berpotensi dirasakan oleh siswa 

dalam lingkungan akademik disebut kecemasan 

akademik. 

2) Stres ialah suatu kondisi gangguan fisik serta 

psikologis yang terjadi dalam situasi tekanan saat 

tidak sanggup memenuhi keinginan maupun 

menghadapi situasi tertentu.
35

 

 

2. DUKUNGAN ORANG TUA 

a. Definisi Dukungan Orang Tua 

Keluarga ialah tempat pertama yang dikenal oleh 

individu, keluarga memiliki peran yang sangat penting 

bagi seseorang dalam bersosialisasi di masyarakat. Maka 

dari itu, dukungan orang tua sangat penting bagi 

seseorang dalam menjalani kehidupannya. Dukungan 

orang tua itu sendiri ialah merupakan bagian dari 

dukungan sosial. Seperti yang dikemukakan Safarino jika 

sumber dukungan sosial meliputi: orang-orang sekitar 

                                                             
35 Triyono, “Prokrastinasi Akademik Siswa SMA” Jurnal Al Qalam, Vol. 

19, no. 1, (2018): 71 
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individu (keluarga, teman dekat, dan rekan) profesional, 

dan kelompok dukungan sosial. 

Dukungan orang tua ialah suatu proses yang 

terjadi di sepanjang kehidupan, sikap dan jenis dukungan 

tentu berbeda-beda dalam setiap siklus kehidupan. 

Dukungan orang tua juga disebut sebagai dukungan emosi 

yang berbentuk simpati, ialah sebagai bukti kasih sayang, 

perhatian, serta keinginan untuk mendengarkan keluh 

kesah orang lain.
36

 Tugas orang tua ialah membantu anak-

anak untuk belajar. Jadi orang tua harus menyediakan 

fasilitas untuk belajar.
37

 

Menurut Safarino dukungan sosial adalah bentuk 

penerimaan dari individu atau kelompok orang kepada 

seseorang yang menimbulkan persepsi dalam dirinya ia 

disayangi, diperhatikan, dihargai,dan ditolong. 

Menurut Sarason dukungan orang tua mengarah 

kepada definisi dukungan sosial, dukungan sosial 

umumnya diartikan sebagai keberadaan maupun 

ketersediaan individu pada siapa kita mengandalkan orang 

yang memberitahu bahwa mereka peduli, nilai dan 

mencintai. Salah satu bentuk peranan sebagai orang tua 

yang bisa diberikan kepada anak mereka ialah memberi 

dukungan (perhatian dan kasih sayang) guna membantu 

tumbuh kembang anak, dukungan orang tua sebagai 

bantuan yang diterima seseorang dari orang lain maupun 

kelompok sekitarnya, yang membuat penerima merasa 

nyaman, dicintai, dan dihargai.
38

 

                                                             
36 Ismi Retno Hidayah,  “Pengaruh Minat Belajar Pendidikan Agama Islam 

Dan Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam SDN 
Gulon 1 Salam”  (Skripsi, Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 

16. 
37 Toge Aprilianto, Saatnya melatih Anakku Berpikir: Berpikir Secara Tepat 

Untuk Meraih Kedewasaan (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 30. 
38 Yuliya, “Hubungan Antara Dukungan Orang tua Dengan Motivasi 

Belajar Pada Remaja” Psikoborneo, Vol. 7, no. 2, (2019): 253. 
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Taylor mengemukakan bahwa dukungan sosial 

ialah bentuk pemberian informasi, juga merasa dirinya 

dicintai dan diperhatikan, terhormat dan dihargai.
39

 

Selain itu pendidikan anak juga merupakan 

tanggung jawab orang tua, seperti firman Allah dalam 

surah At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi: 

 

قُْىُدهَا النَّاُس    ا اَْنفَُسُكْم َواَْهلِْيُكْم نَار  ا وَّ ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْىا قُْىٰٓ

َ َمآٰ اََمَزهُْم َويَْفَعلُْىَن َما  ى َِكتٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد َّلَّ يَْعُصْىَن ّللّاٰ
ٰۤ
َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمٰل

 ََ  يُْؤَمُزْون

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman 

peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak 

duehaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”.40 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Al-

Qur’an memerintahkan orang tua untuk mendidik, 

membimbing, serta mengarahkan anaknya agar terhindar 

dari api neraka dengan memberikan pendidikan menurut 

Agama Islam. Ayat di atas juga berhubungan dengan 

dukungan orang tua yang berupa perhatian, kasih sayang, 

dan empati yang diberikan kepada anak. Jika orang tua 

mampu memberikan kasih sayang dan perhatian 

sebagaimana mestinya maka orang tua akan dapat 

mengontrol apa yang dilakukan oleh anak-anak serta 

menghindari apa yang seharusnya tidak dilakukan atau 

dipelajari oleh anaknya. 

                                                             
39 Eka Vera Rahmi,” Pengaruh Dukungan Orang Tua Dan Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Musik Pada Remaja,” (Skripsi, Banten: UIN Syarif 
Hidayatullah, 2011),  21. 

40 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah Bahasa Indoesia..., 560. 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dukungan orang tua sering disebut 

juga sebagai dukungan sosial. Dukungan orang tua atau 

dukungan sosial merupakan dukungan yang diberikan 

orang tua baik dalam bentuk simpati yang berupa kasih 

sayang, perhatian, mau mendengarkan keluh kesah orang 

lain atau anak, ada disaat anak membutuhkan bantuan, 

dan menghargai anak-anak mereka. serta berupa 

dukungan informasi, dan instrumental (misalnya seperti 

menyediakan fasilitas belajar untuk membantu proses 

belajar anak). 

 

b. Bentuk-Bentuk Dukungan Orang Tua 

1) Dukungan emosional 

Dukungan emosional adalah dukungan yang 

berkaitan dengan ekspresi dari empati, kepedulian, 

dan perhatian terhadap orang lain. Dukungan ini bisa 

memberikan rasa aman serta nyaman, perasaan 

dimiliki dan dicintai dalam situasi-situasi tekanan 

pikiran yang dialami anak.
41

 Bentuk-bentuk dukungan 

emosional terhadap anak: 

a) Partisipasi orang tua dalam belajar anak 

Partisipasi maupun peran serta dukungan 

orang tua didalam belajar anak sangatlah 

dibutuhkan, sebab mustahil bagi seorang anak 

belajar dengan baik serta memperoleh hasil yang 

memuaskan apabila kebutuhan-kebutuhan yang 

dibutuhkan serta dukungan orang tua tidak 

terpenuhi dengan baik. Seluruh wujud kebutuhan 

tersebut mencakup atensi orang tua dalam 

mengingatkan tugas anak, menanyakan hasil 

belajar anak, mencermati aktivitas belajar anak 

                                                             
41 Lina Marliyah, dkk, Persepsi Terhadap Dukungan Orang Tua...”, 7-8. 
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serta mengecek hasil belajar yang didapat anak di 

sekolah. 

b) Menciptakan suasana belajar anak 

Untuk memperoleh hasil belajar yang 

lebih baik dari pembelajaran anak terutama untuk 

belajar, mereka memerlukan suasana yang 

nyaman. Perihal tersebut memang ialah tugas 

utama dari keluarga dalam menghasilkan suasana 

ataupun area belajar anak. Dengan menciptakan 

suasana belajar yang nyaman lalu akan 

menumbuhkan semangat anak dalam belajar dan 

sanggup menghasilkan hasil belajar yang di 

idamkan. 

c) Memberikan motivasi belajar kepada anak 

Kita sering menjumpai beberapa anak 

yang mengalami kendala dalam belajar. Anak 

tersebut sukar untuk memperoleh hasil belajar 

yang baik di sekolahnya, sementara itu anak telah 

mengikuti proses belajar secara sungguh-

sungguh. Maka dari itu orang tua diharapkan bisa 

memahami kekurangan anak dalam setiap mata 

pelajaran serta membantu kesulitan-kesulitan 

belajar yang dirasakan oleh anak seraya 

mengarahkan anak pada saat ia mengalami 

kesulitan dalam belajar, serta memberikan saran 

dalam memecahkan.
42

 

2) Dukungan penghargaan 

Dukungan perhargaan ialah dukungan yang 

berkaitan dengan ungkapan penghargaan positif 

terhadap orang lain, stimulus positif atau persetujuan 

terhadap argumen dan perasaan seseorang, dengan 

                                                             
42 Donal Afriansyah, “ Hubungan Antara Dukungan Orang Tua Dengan 

Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Di Kelas VI Sd Negeri 68 Bengkulu”  

(Skripsi, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014): 17-18. 
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adanya pembandingan positif dari seseorang dengan 

orang lain. Dukungan ini memberikan perasaan 

penting bagi anak yang memandang jika dirinya 

mempunyai kemampuan yang berbeda dengan orang 

lain yang kemudian menumbuhkan rasa percaya diri 

pada anak. 

3) Dukungan instrumental 

Dukungan instrumental ialah dukungan yang 

berkaitan dengan pemberian uang maupun materi 

lainnya.
43

 Dukungan instrumental juga merupakan 

salah dukungan yang sangat penting dalam 

menunjang pendidikan anak. Bahkan pada saat ini 

banyak yang beranggapan bahwa dukungan 

instrumental merupakan hal yang sangat penting 

dalam pendidikan, sebab tingginya biaya yang harus 

dikeluarkan untuk biaya pendidikan anak. 

4) Dukungan informasi 

Dukungan informasi ialah dukungan yang 

berkaitan dengan pemberian nasihat, saran, arahan, 

serta stimulus tentang apa yang dilakukan oleh orang 

lain.
44

 Dukungan informasi juga sangat diperlukan 

dalam membantu proses belajar anak, sehingga kita 

bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa bentuk-bentuk dukungan orang tua 

dibagi menjadi empat, yaitu: dukungan emosional; yaitu 

berkaitan dengan perasaan empati, kepedulian, dan 

perhatian. Dukungan penghargaan; yaitu yang berkaitan 

dengan ungkapan penghargaan positif kepada orang lain. 

Dukungan instrumental; yaitu dukungan yang berupa 

uang maupun materi lainnya. Dukungan informasi; yaitu 

                                                             
43  Lina Marliyah,  dkk, Persepsi terhadap Dukungan Orang Tua..., 7-8. 
44 Ibid., 
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yang berkaitan dengan pemberian nasihat, saran, arahan, 

maupun stimulus dari apa yang dilakukan oleh orang lain. 

 

c. Faktor-Faktor Dukungan Orang Tua 

Menurut Friedman, terdapat bukti kuat dari hasil 

penelitian yang mengemukakan bahwa keluarga besar dan 

keluarga kecil secara kualitas mendemonstrasikan 

pengalaman-pengalaman perkembangan.
45

 Berikut ini 

beberapa faktor dukungan orang tua: 

1) Relasi antar anggota keluarga 

Hubungan sesama komponen keluarga yang 

terpenting ialah hubungan antara orang tua dengan 

anaknya. Bentuk relasi itu misalnya apakah hubungan 

itu penuh dengan kasih sayang serta pengertian, 

ataukah dilingkupi kebencian, perilaku yang terlalu 

keras, maupun sikap tidak peduli dan sebagainya. 

Untuk kelancaran belajar dan keberhasilan anak, perlu 

diciptakan hubungan yang baik di dalam keluarga 

anak tersebut. Relasi yang baik ialah relasi yang 

penuh dengan pengertian serta kasih sayang, diiringi 

dengan bimbingan dan jika perlu sanksi-sanksi untuk 

mensukseskan belajar anak. Hubungan yang baik 

tentu akan membuat anak merasa lebih diperhatikan 

dan semangat dalam belajar. 

2) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya 

tentu akan sangat bedampak terhadap belajarnya. 

Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan 

anaknya, tidak mengamati tentang kepentingan-

kepentingan serta keperluan-keperluan anaknya dalam 

belajar, tidak mengontrol waktu belajarnya, tidak 

mempersiapkan instrumen belajarnya, tidak ingin tahu 

                                                             
45 Hidayah, Pengaruh Minat Belajar..., 21. 
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tentang kemajuan belajar anaknya, hambatan-

hambatan yang dialami ketika belajar dan lain-lain, 

dapat mengakibatkan anak tidak berhasil dalam 

belajarnya.  

3) Suasana rumah 

Suasana rumah diartikan sebagai situasi 

maupun peristiwa-peristiwa yang kerap terjadi di 

dalam keluarga dimana anak tinggal dan belajar. 

Suasana rumah juga termasuk faktor penting yang 

tidak disengaja. Suasana rumah yang berisik dan 

berantakan tidak akan memberi kenyamanan kepada 

anak yang belajar. Supaya anak bisa belajar dengan 

baik perlulah diciptakan suasana rumah yang damai 

dan tentram. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga juga memiliki 

hubungan yang kuat dengan belajar anak. Apabila 

anak tinggal di dalam keluarga yang miskin, 

keperluan utama anak kurang terpenuhi, dampaknya 

kesehatan anak terganggu, kemudian belajar anak 

juga terhambat. Meskipun tidak bisa dipungkiri 

mengenai adanya kemungkinan anak yang serba 

kekurangan serta kerap menderita karena ekonomi 

keluarga yang kurang mampu, justru kondisi yang 

seperti itu menjadi dorongan untuknya supaya belajar 

lebih tekun dan akhirnya sukses besar. 

5) Pengertian orang tua 

Anak belajar butuh dukungan serta pengertian 

orang tua. Jika anak sedang belajar jangan diganggu 

dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Terkadang 

anak mengalami kekurangan motivasi, orang tua 

harus memberi pengertian dan memotivasinya 

membantu sebisa mungkin kesulitan yang dialami 

anak di sekolah. 
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6) Latar belakang kebudayaan 

Jenjang pendidikan dan kebiasaan di dalam 

keluarga mempengaruhi perilaku anak dalam belajar. 

Penting untuk ditanamkan kepada anak kebiasaan-

kebiasaan yang baik, supaya mendorong semangat 

anak dalam belajar.
46

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor dukungan orang tua dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: relasi antar anggota keluarga, cara 

orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, serta latar belakang 

kebudayaan. 

 

d. Manfaat Dukungan Orang Tua 

Dukungan sosial orang tua ialah suatu proses 

yang berlangsung selama masa kehidupan, sifat serta 

macam dukungan sosial berbeda-beda dalam setiap fase-

fase siklus kehidupan. Meskipun demikian, dalam setiap 

fase kehidupan dukungan sosial orang tua menjadikan 

keluarga mampu berperan dengan beragam keahlian dan 

akal. Sehingga hal ini mengoptimalkan kesehatan serta 

orientasi keluarga. 

Dampak penunjang (dukungan sosial menyangga 

dampak negatif dari stres terhadap kesehatan) dan dampak 

utama (dukungan sosial dengan cepat mempengaruhi 

efek-efek dari kesehatan) ditemukan. Sebanarnya dampak 

penyangga dan dampak utama dari dukungan sosial 

kepada kesehatan serta kesejahteraan bisa jadi berperan 

bersamaan. Secara lebih rinci, keberadaan dukungan 

sosial yang dikuatkan dengan menyusutnya mortalitas, 

                                                             
46 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 61-64. 
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lebih gampang sembuh dari sakit dan dikalangan tua, 

fungsi kognitif, raga, serta kesehatan emosi.
47

 

Dukungan sosial orang tua juga memiliki dampak 

positif yang banyak terhadap belajar anak. Adanya 

dukungan sosial orang tua menjadikan anak lebih 

semangat dalam belajar dan memiliki motivasi intrinsik 

yang kuat, sehingga menjadikan ia yakin dengan apa yang 

dilakukannya untuk menunjang pendidikannya dan 

mampu menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. 

 

3. HASIL BELAJAR 

a. Definisi Hasil Belajar 

Belajar pada dasarnya adalah fase adaptasi 

terhadap seluruh kondisi lingkungan pada setiap individu. 

Komponen satu dengan komponen yang lain yang 

membentuk suatu sistem yang baik sehingga dapat 

dikatakan sebagai suatu pendidikan, serta komponen yang 

saling berhubungan, ialah: tujuan pembelajaran, bahan 

ajar dan modul, metode, serta evaluasi.
48

 

Winkel mengemukakan bahwa belajar yakni 

sesuatu hal yang dilakukan secara psikis yang tidak bisa 

dicermati secara langsung, bahkan apa yang terjadi pada 

orang yang lagi belajar sekalipun. Hasil belajar juga tidak 

dapat dirasakan secara langsung jika seseorang tidak 

menunjukkan hasil  yang didapat sepanjang peoses 

belajar.
49

 

Setiap tahap-tahap proses belajar yang dilakukan 

oleh individu ataupun peserta didik akan selalu 

menghasilkan hasil belajar. Setiap peserta didik yang 

                                                             
47 Hidayah, Pengaruh Minat Belajar ..., 21. 
48 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1. 
49 W. S. Winkel, S.J, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 

2004), 58. 
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mengikuti proses pembelajaran di sekolah pasti selalu 

mengharapkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar 

yang baik akan membantu mereka dalam mencapai apa 

yang diinginkannya. Namun, hasil belajar yang baik juga 

dihasilkan dari proses belajar yang baik pula. Apabila 

seseorang kurang optimal dalam mengikuti pembelajaran 

maka akan sulit untuk mendapatkan hasil yang baik dan 

memuaskan. 

Hasil belajar ialah suatu kalimat yang terdiri dari 

2 kata yakni, hasil serta belajar, manakala makna hasil 

belajar itu sendiri merupakan pencapaian dari suatu tujuan 

ataupun proses yang sudah dilalui, kemudian belajar ialah 

perubahan yang terjadi pada seseorang. Sehingga bila 

digabungkan dua kata bermakna tersebut yakni suatu 

pencapaian yang menyebabkan perubahan pada seseorang 

selaku hasil dari kegiatan dalam belajar.
50

 

Menurut Sudjana hasil belajar ialah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa sesudah menerima 

pengalaman belajarnya. Adapun menurut Winarni 

mengemukakan bahwa hasil belajar ialah apabila individu 

sudah belajar maka akan terjadi perubahan perilaku pada 

individu tersebut, contohnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak memahami menjadi memahami. Hasil belajar 

digunakan oleh guru untuk dijadikan patokan maupun 

standar dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan. Hal ini 

bisa tercapai jika peserta didik telah memahami pelajaran 

serta terjadi perubahan perilaku.
51

 

Hasil belajar meliputi tiga ranah, yakni: 

1) Ranah kognitif 

Yakni ranah yang meliputi aktivitas mental 

(otak). Seluruh usaha yang meliputi kegiatan otak 

ialah termasuk ranah kognitif. Menurut Bloom, ranah 
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kognitif itu terbagi enam tingkat proses berpikir 

yakni: knowledge (pengetahuan atau hafalan maupun 

ingatan), compherehension (pemahaman), application 

(implementasi), analysis (analisis), syntetis (sintetis), 

evalution (penilaian).
52

 

2) Ranah afektif 

Taksonomi untuk ranah afektif dikemukakan 

pertama kali oleh David R. Krathwohl dan teman-

teman dalam buku yang diberi judul taxonomy of 

educational objective: affective domain. Ranah afektif 

ialah ranah yang berkaitan dengan sikap individu bisa 

diprediksi perubahannya jika individu sudah memiliki 

penguasaan kognitif tertinggi. Model hasil belajar 

afektif akan terlihat pada siswa dalam berbagai 

perilaku misalnya: perhatiannya terhadap pelajaran, 

disiplin, motivasi belajar, menghormati guru serta 

teman sekelas, kebiasaan belajar serta relasi sosial.
53

 

Ranah afektif sendiri ialah ranah yang yang 

memfokuskan pada perubahan tingkah laku peserta 

didik. Pada umumnya setiap peserta didik yang telah 

mengikuti proses pembelajaran akan menunjukkan 

perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. Hal 

itu disebabkan karena adanya stimulus yang terbentuk 

setelah berakhirnya suatu proses pembelajaran. 

3) Ranah psikomotorik 

Hasil belajar psikomotor dinyatakan oleh 

Simpson. Hasil belajar ini terlihat dalam wujud 

keterampilan (skill) serta kemampuan bertindak 

seseorang. Terdapat enam jenjang keterampilan, 

yaitu: gerakan reflek (kemampuan pada gerakan yang 

tidak disadari), keterampilan pada gerakan yang 

sadar, keterampilan perceptual, yaitu mencakup 
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membedakan visual, membedakan auditif, motorik 

serta lain sebagainya. Keterampilan di bidang disik, 

contohnya intensitas, keselarasan, serta ketetapan, 

gerakan-geraka skill, dari kemampuan yang sederhana 

hingga pada kemampuan yang kompleks, 

keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi 

nondecursive, misalnya gerakan ekspresif serta 

interpretatif.
54

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah pencapaian dari proses 

belajar maupun pembelajaran yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik 

kearah yang lebih baik lagi. Setiap tahapan dalam 

siklus pembelajaran akan selalu menghasilkan 

perubahan tingkah laku pada diri peserta didik 

sehingga menyebabkan tercapainya tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan sejak awal. Hasil belajar sendiri 

dibagi menjadi 3 ranah, yaitu: ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. 

 

b. Indikator Hasil Belajar Siswa 

Indikator pokok dari hasil belajar peserta didik 

ialah sebagai berikut: 

1) Ketercapaian daya serap tehadap bahan ajar yang 

diajarkan, baik secara individual ataupun kelompok. 

Penskalaan ketercapaian daya serap ini umumnya 

dilakukan dengan penetapan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

2) Tingkah laku yang ditetapkan dalam tujuan 

pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik baik 

secara individual ataupun kelompok. 
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Meskipun demikian, menurut Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain indikator yang paling banyak 

digunakan sebagai patokan keberhasilan ialah daya 

serap.
55

  

Berdasarkan uraian di atas, indikator hasil belajar 

peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu: ketercapaian daya 

serap dan tingkah laku. Ketercapaian daya serap ini 

biasanya ditandai dengan tuntas atau tidaknya suatu mata 

pelajaran yang diajarkan sehingga nilai yang dicapai 

mampu melampaui tolak ukur atau kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh guru. 

Sedangkan perilaku ialah tercapai atau tidaknya suatu 

tujuan pembelajaran yang ditandai dengan perubahan 

tingkah laku peserta didik kearah yang lebih baik. 

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu hasil dari proses atau 

aktivitas belajar maupun pembelajaran, yang dimana 

peserta didik memperoleh hasil belajar tersebut 

dikarenakan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka 

dari itu, faktor yang dimaksud ialah: 

1) Sikap orang tua kepada anak 

2) Sikap guru kepada anak 

3) Self regulated learning (SRL) peserta didik.
56

 

Aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan 

belajar serta pembelajaran ialah aspek internal serta 

eksternal, aspek internal terdiri dari aspek fisiologis serta 

aspek psikis, kemudian aspek eksternal terdiri dari 

lingkungan fisik, lingkungan psikis, lingkungan personil, 

lingkungan non personil, serta lingkungan kelembagaan 

yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, serta 
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masyarakat.
57

 Dari beberapa faktor atau aspek tersebut, 

akan dijelaskan secara lebih rinci, yaitu: 

1) Faktor fisiologis, kondisi jasmani (normal dan tidak 

normal, bentuk badan kuat atau lemah) keadaan 

fisiologis sangat berdampak terhadap hasil belajar 

serta pembelajaran. Misalnya faktor kurang istirahat 

dan kurang gizi, akan memberikan sumbangan yang 

berbeda terhadap proses serta hasil belajar. 

2) Faktor psikologis, ialah keadaan internal yang 

memberikan sumbangan besar agar terjadinya 

kegiatan belajar. Setiap orang mempunyai karakter 

psikologis berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Faktor internal yang berupa karakter psikologis 

adalah: intelegensi, emosi, bakat, motivasi, serta 

perhatian.  

a) Intelegensi, intelegensi memiliki kontribusi 

penting dalam kegiatan belajar. Intelegensi adalah 

kemampuan ataupun keterampilan yang didapat 

melalui keturunan, dan dimiliki sejak lahir. 

Intelegensi ialah suatu kemampuan, sehingga 

individu yang mempunyai intelegensi tinggi 

memiliki kesempatan lebih besar dalam 

mendapatkan hasil belajar yang baik. 

b) Emosi, selaku fungsi psikis sangat kuat dalm 

mempengaruhi proses serta kegiatan belajar. 

Sebuah aktivitas yang hendak dilakukan akan 

menimbulkan sesuatu yang lebih baik bila diiringi 

suasana emosional yang baik. 

c) Bakat, bakat ialah keahlian dalam belajar. Hasil 

belajar tersebut sangat dipengaruhi bakat individu 

diasah dengan latihan yang berulang-ulang. Oleh 

karena itu, oleh karena itu keahlian dasar yang 
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berupa bakat tersebut akan mempengaruhi proses 

serta hasil belajar. 

d) Motivasi, biasanya individu mempunyai dua jenis 

motivasi, yakni: motivasi intrinsik, dorongan 

yang berasal dari dalam diri individu. Serta 

motivasi ekstrinsik, dorongan yang berasal dari 

luar diri individu. 

e) Perhatian, ada beberapa hal yang bisa menarik 

perhatian individu terhadap sesuatu yang 

dipelajari, yaitu: objek yang menarik,objek yang 

baru, objek yang berbeda dari biasanya, objek 

tersebut berkaitan dengan kebutuhannya, objek 

tersebut memiliki manfaat. 

Faktor eksternal:  

3) Lingkungan fisik, yakni: letak geografis, tempat 

tinggal, sekolah, tempat bermain, dan lain-lain. 

4) Lingkungan psikis, yakni: aspirasi, keinginan-

keinginan, cita-cita, dan masalah yang dialami. 

5) Lingkungan personal, yakni: teman seumuran, orang 

tua, guru, tokoh masyarakat, serta yang lainnya. 

6) Lingkungan non persoonal, yakni: rumah, halaman, 

pepohonan, gunung, dan lain-lain. 

7) Apabila diamati dari kelembagaan serta dampaknya 

terhadap proses dan hasil belajar, lingkungan 

kelembagaan meliputi: lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat.
58

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah yang terdiri dari faktor fisiologis serta 

faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah yang 

terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikis, 
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lingkungan personal, lingkungan non personal, serta 

lingkungan kelembagaan. 

 

4. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

a. Definisi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada umumnya 

diartikan sebagai mata pelajaran yang mmeliputi bidang 

Al-Qur’an/Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh dan Sejarah 

Kebudayaan Islam. Semua bidang ilmu tersebut dasarnya 

ialah bersumber pada Al-Qur’an serta al-sunnah atau 

dalil-dalil naqli yang disertai dengan dalil-dalil „aqli 

dengan aturan-aturan yang tidak menyimpang dari dalil 

naqli, yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

keimanan, ketakwaan, ibadah, serta akhlak mulia.
59

 

Aminuddin, dkk. mengemukakan bahwa 

pendidikan agama Islam ialah upaya untuk memperkuat 

iman serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

sesuai dengan ajaran Islam, bersikap inklusif, rasional, 

serta filosofis dalam rangka menghormati orang lain 

dalam relasi kerukunan dan kerja sama antar umat 

beragama dalam masyarakat agar terwujudnya persatuan 

nasional.
60

 

Pendidikan Agama Islam ialah suatu upaya sadar 

untuk mempersiapkan siswa dalam meyakini, menguasai, 

menghayati, serta mengamalkan agama Islam melalui 

aktivitas bimbingan, pengarahan, dengan mencermati 

tuntutan untuk menghormati agama yang berbeda. 

Pendidikan Agama Islam ialah agama untuk 

menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat, Islam tidak 
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mempertentang antara iman dengan ilmu, bahkan 

Rasulullah SAW mengemukakan bahwa Islam 

mengharuskan umatnya untuk belajar serta mendalami 

ilmu pengetahuan.
61

 

Menurut Zuhairini, Pendidikan Agama Islam 

ialah suatu usaha pengarahan pada pembentukan 

kepribadian peserta didik yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam ataupun suatu upaya terhadap ajaran Islam, 

memikir, memutuskan, dan melakukan sesuatu 

berdasarkan nilai-nilai Islam, kemudian bertanggung 

jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
62

 

Menurut Dr. Muhammad SA Ibrahimy 

(Bangladesh) menyatakan pengertian Pendidikan Islam 

seperti berikut: 

Islamic education in true sense of the term, is a 

system of education which enables a man to lead his life 

according to thr islamic ideology, so that he may easyly 

mould his life in accordance with twnwtn of Islam. 

Pendidikan dalam pandangan yang sesungguhnya 

ialah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan 

individu bisa mengarahkan kehidupannya sesuai dengan 

cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia bisa 

membentuk hidupnya sesuai ajaran Islam.
63

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya atau usaha 

dalam mengarahkan individu atau peserta didik agar 

terbentuknya kepribadian individu yang sesuai dengan 

ajaran agama Islam. 
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b. Sumber Pendidikan Islam 

Sumber pendidikan Islam yang ialah seluruh 

patokan maupun rujukan yang kemudian memancarkan 

ilmu pengetahuan serta nilai-nilai yang akan 

ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam.
64

 

1) Al-Qur’an 

Secara etimologi Al-Qur’an berasal dari kata 

qara‟a, yaqra‟u, qira‟atan, atau qur‟anan yang 

artinya mengumpulkan (al-jam‟u) serta menghimpun 

(al-dhammu) huruf-huruf dan kata-kata dari sebagian 

yang lain dengan teratur.
65

 Al-Qur’an dijadikan 

sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama serta 

utama sebab ia memiliki nilai absolut yang diturukan 

dari Tuhan. Nilai esensi dalam Al-Qur’an selamanya 

abadi dan selalu relevan dalam setiap zaman, tana 

adanya suatu perubahan.
66

 

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Al-Qur’an digunakan sebagai pedoman atau 

sumber pendidikan Islam yang utama dikarenakan Al-

Qur’an merupakan suatu kitab suci yang membahas 

segala aspek kehidupan manusia, termasuk mengenai 

pendidikan. Di dalam Al-Qur’an pendidikan juga 

menjadi poin penting.  

2) As-Sunnah 

Secara bahasa, sunnah ialah adat istiadat. 

Menurut definisi sesuatu perkataan-perkataan, 

perbuatan, serta taqrir (ketetapan) Rasulullah SAW 

disebut sebagai sunnah.
67
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Robert L. Gullick dalam Muhammad the 

Educator mengatakan, “Muhammad benar-benar 

seorang pendidik yang mengarahkan manusia menuju 

kemerdekaan serta kebahagiaan yang lebih besar dan 

melahirkan ketertiban serta stabilitas yang mendorong 

perkrmbangan budaya Islam, serta revolusi sesuatu 

yang memiliki tempo yang tidak tertandingi serta 

gairah yang menantang”.
68

 

3) Kata-kata sahabat (madzhab shahabi) 

Sahabat ialah orang yang bertemu dengan 

nabi SAW. Dalam keadaan beriman serta meninggal 

juga dalam keadaan beriman. Fazlur Rahman 

mengemukakan bahwa karakteristik sahabat nabi 

yaitu : 

a) Tradisi yang dilakukan oleh sahabat secara 

konsepsional tidak terpisah dengan sunnah nabi 

b) Kandungan yang khusus serta aktual tradisi 

sahabat sebagian besar hasil sendiri 

c) Unsur kreatif dari kandungan ialah ijtihad pribadi 

yang mengalami kristalisasi dalam ijma’ yang 

kemudian disebut dengan madzhab shahabi 

(pendapat sahabat) 

d) Praktek amaliah para sahabat cenderung berkaitan 

dengan ijma’.
69

 

Jadi, madzhab shahabi ialah seluruh 

perkataan para sahabat Rasulullah SAW yang 

kemudian dijadikan sebagai pedoman maupun 

rujukan, tetapi tidak menyimpang dari sunnah-sunnah 

yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW serta 

berpatokan dengan kaidah-kaidah ijma’. 
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4) Kemaslahatan ummat/sosial (mashalih al-mursalah) 

Mashalih al-mursalah ialah penetapan 

undang-undang, peraturan serta hukum mengenai 

pendidikan dalam hal-hal yang memang tidak 

dijelaskan di dalam nash, dengan berdasarkan asas 

menarik kemaslahatan serta menolak kemudaratan.
70

 

Jadi sumber ini dimaksudkan untuk menentukan suatu 

hukum ataupun peraturan yang tidak disebutkan 

dalam A-Qur’an dan As-Sunnah yang memiliki tujuan 

yang baik, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat 

manusia maupun kebaikan semua umat dalam bidang 

pendidikan. 

5) Tradisi serta adat kebiasaan masyarakat („Uruf) 

Tradisi (adat/’uruf) ialah kebiasaan 

masyarakat, yang berupa perkataan ataupun perbuatan 

yang dilakukan secara berulang-ulang yang seolah-

olah menjadi hukum tersendiri, sehingga jiwa tetap 

merasa tenang ketika melakukannya karena sejalan 

dengan akal serta diterima oleh tabiat yang 

sejahtera.
71

 

Kesepakatan bersama dalam tradisi ataupun 

adat bisa dijadikan sebagai rujukan dalam 

pelaksanaan pendidikan Islam. Penerimaan tradisi 

atau adat ini memiliki beberapa syarat, yaitu: 

a) Tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an 

maupun As-Sunnah 

b) Tradisi yang dilakukan masuk akal, dan tidak 

mengskibatkan kedurhakaan, kerusakan, serta 

kemudharatan.
72
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Jadi, suatu adat, kebiasaan, tradisi, maupun 

„uruf  bisa diterima atau bisa dijadikan acuan dalam 

pendidikan Islam adalah jika kebiasaan atau tradisi 

tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, 

yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan 

Sunnah serta tidak menimbulkan kemudharatan. 

6) Hasil pemikiran para ahli dalam Islam (ijtihad) 

Sa’id At-Taftani mengartikan ijtihad dengan 

tahmil al-juhdi (ke arah yang membutuhkan 

kesungguhan), yakni pengerahan sekuruh 

kesanggupan serta kekuatan untuk mendapatkan apa 

yang di tuju hingga pada batas puncaknya. Tujuan 

ijtihad dalam pendidikan ialah untuk dinamisasi, 

inovasi, serta modernisasi pendidikan supaya 

diperoleh masa depan pendidika yang lebih 

berkualitas. Ijtihad bukan berarti merombak tatanan 

yang lama dengan besar-besaran serta membuang 

begitu saja apa yang selama ini dibangun, namun 

memelihara tatanan lama yang baik dan mengambil 

tatanan baru yang lebih baik.
73

 

 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pendidikan Islam 

tertumpu pada empat aspek, yakni: 

1) Tercapainya pendidikan tauhid dengan cara 

mempelajari dan memahami ayat Allah dalam wahyu-

Nya serta ayat-ayat fisik (afaq) dan psikis (anfus). 

2) Mengetahui ilmu Allah dengan cara pemahaman 

terhadap kebenaran makhluk-Nya. 

3) Mengatahui kekuatan (qudrah) Allah dengan cara 

pemahaman jenis-jenis, kuantitas, serta kreativitas 

makhluk-Nya. 
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4) Mengetahui apa yang diperbuat Allah (sunnah Allah) 

mengenai realitas (alam) serta jenis-jenis 

perilakunya.
74

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah hanya 

mengelompokkan tujuan pendidikan Islam menjadi empat 

bagian. Tetapi dari empat bagian tersebut sudah 

mencakup sebagian besar tujuan pendidikan Islam yang 

sesungguhnya. 

Menurut Al-Saibani, tujuan umum pendidikan 

Islam ialah tujuan yang berhubungan dengan seseorang 

meliputi perubahan dalam bentuk pengetahuan, perilaku, 

jasmani dan rohani, serta kemampuan-kemampuan yang 

harus dimiliki untuk hidup di dunia serta akhirat dan 

tujuan yang berhubungan dengan masyarakat, perilaku 

seseorang dalam masyarakat,  prubahan kehidupan 

masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. 

Menurut Al-Abrasyi tujuan umum pendidikan 

Islam ialah pembinaan akhlak, menyiapkan siswa untuk 

hidup di dunia serta akhirat, penguasaan untuk hidup di 

dunia maupun akhirat, penguasaan ilmu, serta 

kemampuan bekerja dalam masyarakat.
75

 

Secara umum tujuan pendidikan Islam dapat 

dikatakan untuk membentuk insan kamil. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariyat : 56: 

ونِ  دُ ُ ب ْع َ ي ِ َّلَّ ل َس إِ نْ اْْلِ نَّ َو ِج ُت الْ قْ َ ل ا َخ مَ  َو

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-

Ku”.
76

 

                                                             
74 Umar, Ilmu Pendidikan Islam..., 59. 
75 Abdul Wahid, “Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam” Istiqra’, Vol. 3, 

no. 1, (2015): 21. 
76 Departemen Agama RI, Al Qur‟an Terjemah Bahasa Indonesia..., 523. 
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Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan umum pendidikan Islam ialah 

membangun serta menumbuhkan semangat belajar dalam 

diri peserta didik sehingga ia mampu mempelajari dan 

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran 

agama Islam serta mampu mempersiapkan diri untuk 

hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran agama 

Islam yang telah diajarkan. 

Selain tujuan umum di atas, ada pula tujuan 

khusus dari pendidikan agama Islam. Tujuan khusus yang 

dimaksud ialah adanya perubahan sesuai dengan yang 

diinginkan setelah adanya pembelajaran dari upaya 

pendidikan Islam. Al-Aynani mengemukakan bahwa 

tujuan khusus pendidikan Islam ditentukan berdasarkan 

keadaan tempat dengan beberapa pertimbangan, misalnya 

kondisi geografi maupun ekonomi yang ada di tempat itu. 

Jadi tujuan khusus dari Pendidikan Agama islam 

ialah adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

baik yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu 

sendiri. 

 

B. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang 

diajukan adalah : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara prokrastinasi 

akademik terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa SMPN Satu Atap 1 Sukau. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan orang 

tua terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa SMPN Satu Atap 1 Sukau. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara prokrastinasi 

akademik dan dukungan orang tua dengan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa di SMP Negeri Satu 

Atap 1 Sukau. 
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