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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagai insan dewasa dituntut memiliki kesadaran diri 

dalam mengembangkan potensi di perguruan tinggi sebagai upaya 

memperoleh keberhasilan akademik. Dalam hal ini, seorang mahasiswa 

harus mampu menunjukkan perilaku dan pribadi yang mandiri untuk 

beradaptasi terhadap pola-pola kehidupan dan harapan-harapan sosial 

yang baru sebagai orang dewasa (Hurlock, 1980, h. 246). Segala ilmu 

yang diperoleh mahasiswa diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri 

sendiri, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, 

pengembangan potensi melalui pembelajaran, penguasaan dan 

penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi proses 

mutlak yang harus dilakukan oleh mahasiswa (UU RI No. 12 Tahun 2012 

pasal 13 ayat 2).  

Keberhasilan dalam pencapaian akademik tentunya merupakan 

impian dari semua mahasiswa. Salah satu indikator yang mendukung 

ialah ketepatan masa studi. Muhammad dan Hendriyani (2008, h. 1-2) 

mengemukakan keuntungan yang diperoleh mahasiswa jika berhasil 

menyelesaikan studinya tepat waktu, yaitu adanya kesempatan dapat 

segera berinteraksi dengan dunia kerja secepat mungkin; memperoleh 
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kepuasaan karena mampu menyelesaikan tugas dengan baik; dan 

mahasiswa semakin percaya diri untuk memasuki dunia kerja.     

Pemenuhan berbagai kewajiban berupa kegiatan dan tugas 

akademik sesuai tenggat waktu adalah proses yang harus dilalui oleh 

mahasiswa untuk mencapai keberhasilan tersebut. Tugas menulis 

makalah, laporan dan resume yang diberikan dosen, praktikum, belajar 

secara rutin, belajar untuk persiapan ujian tertulis maupun lisan, tugas 

membaca buku penunjang matakuliah, menyalin catatan kuliah, 

menghadiri perkuliahan, diskusi, menyusun tugas akhir dan memenuhi 

tugas-tugas administratif adalah jenis-jenis tugas yang harus dipenuhi 

oleh mahasiswa (Klingsieck dkk, 2012; Watson dan Skinner, 2004). 

Banyaknya kewajiban akademik yang harus diselesaikan sesuai 

tenggat waktu, menuntut mahasiswa cakap dalam meregulasi waktu, 

membuat skala prioritas dan memilih strategi belajar yang tepat (Sansgiry, 

2004, h. 5-6), serta persisten menghadapi kesulitan saat mengerjakan 

tugas dan aktivitas akademik tertentu dalam upaya mencapai 

keberhasilan akademik (Ormrod, 2008, h. 21). Namun kenyataannya, 

proses belajar tidak selalu berjalan dengan lancar dan pencapaian 

akademik belum tentu sesuai harapan.  

Adakalanya mahasiswa masih mengalami hambatan eksternal, 

yaitu terkait dengan situasi di bawah tekanan dan tenggat waktu yang 

dipenuhi tugas akademik (Ferrari, 2001, h. 397) dan tugas non akademik, 

seperti tugas organisasi intra kampus maupun ekstra kampus, pekerjaan 
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rutin rumah tangga, olahraga, pekerjaan paruh waktu serta tugas-tugas 

lain yang tidak terkait dengan aktivitas akademik (Ferrari dan Scher, 2000, 

h. 362).  

Selain itu, tidak menutup kemungkinan hambatan juga datang 

karena faktor internal. Contoh kasusnya adalah mahasiswa yang 

seharusnya dapat langsung mengerjakan tugas setelah dosen 

menginstruksikan penugasan, baru mulai mengerjakan menjelang tenggat 

waktu dikumpulkan (McCloskey, 2011; Schraw dkk, 2007). Akibatnya, 

tugas yang harus diselesaikan cenderung diabaikan atau bahkan jika 

dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu, output tugas menjadi tidak 

optimal. Hal ini karena mahasiswa memiliki sedikit kesempatan untuk 

melakukan review dan merevisi kesalahan tugas (Ferrari dkk, 1995, h. 

35).  

Contoh lain yang seringkali terjadi adalah mahasiswa cenderung 

mempelajari materi ujian menjelang hari atau beberapa jam sebelum 

pelaksanaan ujian (cramming), yang sebenarnya sudah diketahui 

konsekuensinya, yaitu ketidaktuntasan mempelajari keseluruhan materi 

(McCloskey, 2011; Chu dan Choi, 2005). Kondisi tersebut tentunya 

berimbas pada kecenderungan untuk menunda-nunda tugas dan akhirnya 

berpengaruh juga pada performa tugas yang tidak maksimal. Apabila 

perilaku tersebut persisten, maka efek lebih jauh adalah tertundanya 

kelulusan sesuai batas studi normal, yaitu melebihi empat tahun 

(Muhammad dan Hendriyani, 2008; Mastuti, 2005).  
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Perilaku menunda tugas dalam kajian psikologi dikenal dengan 

istilah prokrastinasi akademik. Menurut sejumlah peneliti, prokrastinasi 

didefinisikan sebagai suatu tindakan sia-sia yang bersifat irasional untuk 

menghindari tugas (Prayitno dkk, 2013; Steel, 2007; Senecal dkk, 2003; 

Ferrari dkk, 1995), yang dapat terjadi pada semua level pendidikan, mulai 

dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi (McCloskey, 2011, h. 

3). Temuan penelitian sebelumnya menandaskan bahwa prokrastinasi 

akademik sampai saat ini menjadi persoalan klasik yang masih dapat 

dijumpai dengan mudah di lingkungan perguruan tinggi, terutama 

kalangan mahasiswa (McCloskey, 2011; Schraw dkk, 2007; Steel, 2007).  

Ying dan Lv (2012, h. 33) mengungkap bahwa jenjang angkatan 

pada perguruan tinggi mempengaruhi tingkat prokrastinasi akademik 

mahasiswa. Selanjutnya, dideskripsikan pula bahwa mahasiswa tingkat 

ketiga cenderung lebih tinggi menampilkan perilaku prokrastinasi 

akademik daripada mahasiswa tingkat pertama. Hasil serupa juga diulas 

dalam penelitian Muhammad dan Hendriyani (2008, h. 43) yang 

mengindikasikan bahwa prokrastinasi akademik tidak hanya dialami oleh 

mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, tetapi juga 

dialami mahasiswa di setiap angkatan. Hasil penelitian tersebut 

mengungkap bahwa prokrastinasi akademik mahasiswa tahun kedua dan 

ketiga lebih tinggi daripada mahasiswa tahun pertama dan tingkat akhir. 

Temuan Muhammad dan Hendriyani (2008) ini senada dengan ulasan 

Sarid dan Peled (2010, h. 351).  
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Hal ini karena sebagian besar mahasiswa tingkat kedua dan ketiga 

masih menempuh mata kuliah dengan jumlah maksimal (Muhammad dan 

Hendriyani, 2008; Mastuti, 2005). Fakta lainnya terungkap bahwa 

mahasiswa merasa sudah mengetahui situasi belajar, cara pengerjaan 

tugas dan pola pembelajaran di kampus, serta lebih banyak terlibat dalam 

aktivitas sosial (Ying dan Lv, 2012; Muhammad dan Hendriyani, 2008). 

Hal ini mendorong mahasiswa untuk lebih meremehkan atau menganggap 

ringan tugas-tugas akademik yang ada, sehingga akhirnya melakukan 

prokrastinasi. 

Selain itu, fakta bahwa jenjang kedua dan ketiga merupakan poin 

kunci kelangsungan hidup mahasiswa di perguruan tinggi tidak dapat 

dipungkiri (Ying dan Lv, 2012; Sarid dan Peled; 2010). Idealnya pada 

tahun ketiga, mahasiswa sudah menyiapkan diri untuk menyusun tugas 

akhir, tetapi tidak sedikit di antara mereka harus mengulang mata kuliah 

atau memperbaiki nilainya, begitupula yang dialami oleh mahasiswa tahun 

kedua (Ying dan Lv, 2012; Sarid dan Peled, 2010). Tidak menutup 

kemungkinan mahasiswa tahun kedua dan ketiga berkutat dengan tugas-

tugas akademik yang menyita energi dan waktu. Dengan demikian, 

dibandingkan dengan mahasiswa tahun pertama dan terakhir, mahasiswa 

tahun kedua dan ketiga lebih banyak mengalami konflik akademik (Ying 

dan Lv, 2012).   

Berdasarkan penelusuran literatur studi, mayoritas penelitian 

terdahulu di Indonesia lebih banyak melibatkan mahasiswa tingkat akhir 
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yang sedang menyusun skripsi (Ursia dkk, 2013; Negara, 2013; 

Rahmawati, 2011; Undarwati, 2012), sedangkan penelitian yang 

melibatkan mahasiswa tahun kedua dan ketiga masih terbatas jumlahnya.  

Bersesuaian dengan fenomena tersebut, peneliti menemukan salah 

satu ragam prokrastinasi akademik pada mahasiswa Jurusan Psikologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (selanjutnya 

digunakan singkatan FIP Unnes). Bersumber dari wawancara awal pada 

sepuluh mahasiswa Psikologi FIP Unnes angkatan 2014 yang 

berlangsung di depan perpustakaan Psikologi Gedung A1 tanggal 12 

November 2015, diperoleh informasi bahwa seluruh interviewee mengaku 

sering menangguhkan rencana untuk mengawali atau menuntaskan 

tuntutan tugas dari dosen.  

Berbagai alasan yang mendasari penundaan tugas tersebut adalah 

waktu pengumpulan tugas belum mendekati deadline, menunggu mood 

positif, sulit membuat skala prioritas, kurang yakin dapat menyelesaikan 

jenis tugas baru, terbiasa mengerjakan tugas menjelang tenggat waktu, 

instruksi dari dosen kurang jelas, cemas melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan tugas, menghindari tugas yang sulit, pengaruh teman dan 

kesibukan berorganisasi. Informasi senada juga diperoleh ketika peneliti 

melakukan wawancara kepada sepuluh mahasiswa Psikologi FIP Unnes 

angkatan 2013 di Gedung A1-204 pada tanggal 12 November 2015. 

Namun, ada sedikit perbedaan, yaitu sebagian besar jawaban interviewee 
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lebih menekankan pada volume tugas dan merasa mendapatkan banyak 

ide menjelang tenggat waktu sebagai alasan prokrastinasi.  

Beberapa ulasan studi terdahulu menguatkan hasil wawancara 

awal di atas mengenai alasan prokrastinasi, yaitu mahasiswa 

menganggap bahwa tugas akademik yang dibebankan terlalu sulit 

(Ferrari, 2001, h. 397) dan cenderung tergoda untuk melakukan hal yang 

lebih menyenangkan ketika ingin memulai belajar secara rutin (Dietz dkk, 

2007, h. 902). Selain itu, individu juga menganggap remeh jumlah waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas (Burka dan Yuen, 2008, h. 

6), sehingga cenderung belajar keras hanya ketika waktu ujian telah dekat 

(Balkis dkk, 2013, h. 834).  

Informasi yang diperoleh selanjutnya terkait dengan persiapan 

menjelang ujian. Mahasiswa dari kedua angkatan mengaku bahwa 

mereka cenderung mempelajari keseluruhan materi dalam waktu satu 

malam sebelum ujian, yang dikenal dengan jargon “sistem kebut 

semalam”. Argumentasi yang disampaikan bertalian dengan harapan 

bahwa materi yang dipelajari dalam waktu satu malam atau beberapa jam 

sebelum ujian masih melekat dalam ingatan.  

Uniknya, terdapat hal yang kontradiktif, yaitu sebenarnya 

mempelajari keseluruhan materi selama satu semester dalam satu waktu 

disadari oleh interviewee sebagai cara yang kurang efektif, sehingga 

sangat memungkinkan mahasiswa mengalami kelupaan saat hendak 

menyelesaikan soal ujian. Namun, cara tersebut ternyata masih tetap 



8 

 

 

dipertahankan oleh mahasiswa meskipun menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan.   

Selaras dengan gambaran di atas, hasil penelitian Senecal dkk 

(1995, h. 608) juga menunjukkan bahwa kecenderungan prokrastinasi 

akan melibatkan penundaan dalam memulai tugas sampai seseorang 

mengalami distress sehingga tidak menyelesaikan tugas lebih awal. 

Adanya implikasi potensial dari perilaku prokrastinasi pada performa 

akademik dapat mengindikasikan hambatan yang akan membawa 

berbagai masalah akademik lainnya termasuk konflik internal individu. 

 Siaputra (dalam Prawitasari 2012, h. 89) mengemukakan bahwa 

prokrastinasi akademik seringkali diikuti hasil kerja yang kurang optimal 

sehingga menimbulkan kekesalan pemberi tugas dan penyesalan 

prokrastinator. Burka dan Yuen (2008, h. 8-9) menyebut kondisi tersebut 

sebagai sisi lain dari kontinum distress dimana prokrastinasi akan menjadi 

masalah bila mengakibatkan konsekuensi eksternal (denda perpustakaan, 

tidak dapat mengisi Kartu Rencana Studi dan lain-lain) dan juga 

konsekuensi internal berupa perasaan seperti gangguan ringan dan 

penyesalan hingga penghukuman diri sendiri dan putus asa. Meta-analisis 

yang dilakukan Steel (2007, h.80) menguraikan bahwa semakin tinggi 

level prokrastinasi, maka performa akademik akan semakin rendah, 

demikian pula sebaliknya.  

Beragam ulasan penelitian menemukan bahwa rendahnya 

keterampilan dalam manajemen waktu, merasa tidak nyaman dengan 
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tugas yang wajib diselesaikan (Blunt dan Pychyl, 2000, h. 159-160), self-

efficacy yang rendah (Klassen dkk, 2008, Steel, 2007; van Eerde, 2003), 

ketidakmampuan untuk membuat tujuan yang berorientasi keberhasilan 

(Howell dan Watson, 2007, h. 175), kecemasan dan concientiousness 

yang rendah (Scher dan Osterman, 2002; Steel, 2007; van Eerde, 2003), 

ketidakberdayaan belajar (McKean dalam Sirin, 2011, h. 448), 

perfeksionisme dan kecenderungan neurotik (Kagan dkk, 2010, h. 2122) 

sebagai faktor-faktor pemicu perilaku prokrastinasi. Kondisi ini 

memungkinkan mahasiswa menghindari tugas-tugas yang harus 

diselesaikannya. 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa trait kepribadian (Kagan dkk, 

2010; Steel, 2007; van Eerde, 2003; Scher dan Osterman, 2002), self-

efficacy  (Klassen dkk, 2008, Steel, 2007; van Eerde, 2003), penetapan 

tujuan (Howell dan Watson, 2007, h. 175) dan karakteristik tugas yang 

ditunda (Blunt dan Pychyl, 2000) dapat mempengaruhi mahasiswa untuk 

melakukan prokrastinasi akademik dan berimbas pada performa akademik 

yang tidak optimal. Akibatnya, tujuan untuk memperoleh keberhasilan 

akademik tidak tercapai (Ormrod, 2008, h. 22). Alasan-alasan 

prokrastinasi akademik yang terungkap melalui wawancara awal, meliputi 

ketidakyakinan dalam menyelesaikan tugas jenis baru, volume tugas, sulit 

membuat skala prioritas dan menghindari tugas yang sulit dapat 

mengindikasikan rendahnya self-efficacy akademik.   
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Self-efficacy akademik dalam hal ini mengacu pada keyakinan 

seseorang tentang kapabilitas dirinya untuk belajar atau 

melaksanakan tuntutan akademik pada level tertentu (Schunk, 2012; 

Zimmerman dalam Bandura, 2009; Bandura, 1997). Pudjiastuti (2012, 

h. 105) menambahkan bahwa tingkat self-efficacy yang dimiliki 

individu akan menentukan sejauhmana individu mampu melaksanakan 

tugas dan aktivitas akademik tertentu serta persisten menghadapi 

kesulitan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.   

Volume tugas yang dirasakan berat atau melebihi kapabilitas akan 

membuat individu mengerjakan tugas-tugas akademiknya dalam tekanan 

dan penuh kemalasan (Burka dan Yuen, 2008; Ferrari dkk, 1995), 

sehingga individu menjadi terbiasa untuk melakukan prokrastinasi 

akademik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu keyakinan mahasiswa 

terhadap kemampuannya dalam menunjukkan perilaku yang mengarah 

pada keberhasilan menyelesaikan tugas akademik apapun (Schunk, 

2012; Ormrod, 2008).  

Dalam aktivitas sehari-hari, individu selayaknya membuat 

keputusan untuk memverifikasi beragam langkah cara dan seberapa lama 

mampu menghadapi kesulitan-kesulitan (Schunk, 2012; Ormrod, 2008). 

Menurut Schunk (2012, h. 201), individu mempunyai tendensi menjauhi 

kondisi-kondisi yang diyakini melebihi kapabilitasnya, tetapi dengan penuh 

kesungguhan mengambil suatu aksi yang ditaksir mampu dihadapi.  
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Hasil penelitian Eggen dan Kauchak (dalam Sirin, 2011, h. 449) 

menandaskan bahwa mahasiswa dengan self-efficacy tinggi lebih 

menikmati aktivitas belajar yaitu dengan cara melipatgandakan usaha dan 

mungkin mengembangkan strategi lebih efektif dalam melawan kesulitan 

yang dihadapi. Sebaliknya, mahasiswa dengan self-efficacy rendah 

menganggap bahwa banyaknya beban tugas akan membutuhkan daya 

dan seringkali menuntut perhatian yang cukup intens, membuat stres dan 

juga seringkali menemukan kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan 

tugasnya (Blunt dan Pychyl, 2000, h. 155), sehingga individu akan 

cenderung melakukan prokrastinasi. Dengan demikian, self-efficacy 

akademik merupakan variabel prediktor yang sesuai untuk dikaji lebih 

lanjut dalam penelitian ini, karena akan diperoleh deskripsi mengenai 

seberapa besar usaha yang dikeluarkan dan seberapa individu mampu 

bertahan dalam menghadapi rintangan untuk memenuhi tugas-tugas 

akademik. 

Sebagian besar pelaku prokrastinasi juga terus menerus 

menghubungkan kegagalan dengan internal diri sendiri yang direfleksikan 

melalui kekurangan-kekurangan dari kepribadian yang dimiliki (Burka dan 

Yuen, 2008, h. 22). Hasil wawancara awal yang mengungkap bahwa 

mahasiswa cenderung menunggu mood positif, merasa mendapatkan 

banyak ide menjelang tenggat waktu, merasa terbiasa untuk 

mengerjakan tugas menjelang tenggat waktu, sulit membuat skala 

prioritas dan cemas melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas 
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membuktikan faktor trait kepribadian turut berkontribusi sebagai prediktor 

prokrastinasi akademik. Artinya, berbagai alasan tersebut masih tetap 

dipertahankan oleh mahasiswa meskipun menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan. Dengan demikian, kepribadian merupakan aspek psikologi 

yang esensial dalam menentukan perilaku individu karena kecenderungan 

untuk terlibat prokrastinasi telah ditunjukkan relatif stabil di sepanjang 

waktu dan keadaan (Steel, 2007; van Eerde, 2003). 

Salah satu model dalam kepribadian yang dikaitkan dengan 

penelitian mengenai performa akademik dan prokrastinasi adalah The Big 

Five Personality Trait Model yang terdiri dari Neuroticism, Extraversion, 

Openness, Conscientiousness dan Agreeableness yang masing-masing 

memiliki enam facet (Costa dan McCrae dalam Pervin dkk, 2005: 255). 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan tingginya korelasi antara sejumlah 

trait kepribadian The Big Five dengan performa akademik (Furnham dkk, 

2013; Steel, 2007; Surijah dan Tjundjing, 2007; van Eerde, 2003). Namun, 

dari hasil penelitian-penelitian tersebut, dimensi Conscientiousness  

sama-sama menjadi prediktor kuat dalam menentukan performa 

akademik, sedangkan dimensi Neuroticism, Agreeableness, Extraversion 

dan Openness menunjukkan hasil bervariasi, terutama dalam 

memprediksi tingkat prokrastinasi akademik.     

Beberapa variabel dan trait ditengarai memiliki kontribusi yang 

menentukan tingkat prokrastinasi akademik, namun belum banyak studi di 

Indonesia tentang bagaimana trait kepribadian The Big Five dan self-
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efficacy akademik menjelaskan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

tingkat kedua dan ketiga. Pertimbangan selanjutnya ialah sepanjang 

penelusuran literatur studi sebelumnya mengenai prokrastinasi akademik 

dalam lingkup perguruan tinggi, mayoritas subjek penelitian adalah 

mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, sehingga 

menjadi sangat penting untuk melakukan studi pada mahasiswa yang 

masih dibebani tugas-tugas akademik karena tentunya dinamika yang 

ditampilkan juga akan berbeda. 

Akhirnya, pertanyaan penelitian yang muncul yaitu apakah self-

efficacy akademik dan trait kepribadian The Big Five yang terdiri dari trait 

kepribadian Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism 

dan Openness berkorelasi dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa? Penelitian ini mencoba untuk melakukan telaah empirik  

dengan mengeksplorasi kontribusi self-efficacy akademik dan trait 

kepribadian The Big Five terhadap prokrastinasi akademik. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik : 

1. Hubungan antara self-efficacy akademik dan trait kepribadian The Big 

Five dengan prokrastinasi akademik. 

2. Hubungan antara self-efficacy akademik dengan prokrastinasi 

akademik 
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3. Hubungan antara masing-masing trait kepribadian The Big Five yang 

terdiri dari Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism dan Openness dengan prokrastinasi akademik 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas 

pengetahuan ilmiah dalam bidang psikologi pendidikan terutama yang 

berkaitan dengan peran self-efficacy akademik dan trait kepribadian 

The Big Five terhadap prokrastinasi akademik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi bagi 

mahasiswa dan pendidik serta pihak-pihak yang tertarik mengkaji 

prokrastinasi akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


