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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa data pemeringkatan dunia tentang kualitas pendidikan 

menempatkan Indonesia pada posisi juru kunci (The Economist 

Intelligence Unit, 2014). Menurut riset The Learning Curve Pearson 

2014 tersebut, Indonesia menempati posisi paling akhir dari total 

sejumlah 40 negara yang terdata, di mana secara keseluruhan, Indonesia 

memperoleh nilai minus 1,84. Data tersebut juga menunjukkan bahwa 

posisi Indonesia berada di bawah beberapa negara berkembang seperti 

Meksiko, Brazil, Thailand, dan lain-lain. Dengan demikian, data 

tersebut mengindikasikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan pada dasarnya diyakini sebagai suatu hal yang 

penting. Maju atau mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan (Haryanto, 2012). Pendidikan merupakan sebuah proses 

untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku 

yang sesuai dengan kebutuhan (Mustofa, 2015). Pendidikan secara 

formal, salah satunya yaitu seperti yang dilaksanakan di perguruan 

tinggi, memiliki peranan penting dalam menghasilkan individu yang 

bermartabat, tangguh, dan kreatif (Akmal, 2013). Sayangnya, proses 

pendidikan yang terjadi terkadang tampak tidak sesuai dengan harapan. 

Demikian pula, permasalahan yang dihadapi oleh sebagian 

mahasiswa di perguruan tinggi adalah waktu pelaksanaan studinya lebih 
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lama dari waktu yang seharusnya. Mahasiswa sebagai pelajar di 

perguruan tinggi diharapkan mampu memiliki perilaku produktif dalam 

menyelesaikan tugas perkuliahannya tepat waktu. Oleh karenanya, 

setiap bentuk penundaan atau keterlambatan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas akan menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan begitu 

saja (Coralia, Yusuf, & Yanuvianti, 2012). Hal tersebut sejalan dengan 

masalah pemanfaatan waktu yang tidak efektif oleh Godfrey (dalam 

Handayani & Suharnan, 2012) yang berpandangan bahwa banyak 

mahasiswa dalam berbagai jurusan atau program studi yang semestinya 

dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun, harus diperpanjang menjadi 7 

sampai 10 tahun. Begitupun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Mastuti (2009) terhadap mahasiswa psikologi Universitas Airlangga 

Surabaya, diketahui bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya 

permasalahan tersebut adalah karena adanya perilaku mahasiswa dalam 

menunda-nunda pekerjaan yang berkaitan dengan aspek akademik, dan  

kemudian berpengaruh pada performance tugas yang dihasilkan. 

Dalam lingkup akademik, suatu penundaan akan menjadi 

masalah apabila dilakukan secara berulang-ulang disertai dengan 

berbagai macam alasan yang mengada-ngada atau cenderung dibuat-

buat sendiri, seperti waktu pengumpulan tugas yang masih lama, butuh 

inspirasi, perfeksionis, dan lain-lain. Konsekuensinya, ke depannya 

dapat berakibat negatif terhadap performa akademik. Dalam hal ini, bagi 

individu (mahasiswa) yang sering melakukan penundaan akan 

mengalami ketidaknyamanan psikologi seperti rasa bersalah dan 

penyesalan yang mendalam diakibatkan ketidakmampuannya 
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mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Terlebih bagi mereka 

yang melakukan penundaan disertai dengan mengerjakan aktivitas lain 

yang kurang bermanfaat atau hanya mendatangkan hiburan sesaat. 

Pada ranah psikologi, fenomena menunda-nunda pekerjaan 

disebut dengan istilah prokrastinasi. Solomon dan Rothblum (dalam 

Indah & Shofiah, 2012), mengatakan bahwa prokrastinasi merupakan 

kecenderungan seseorang untuk menunda dalam menyelesaikan tugas 

secara menyeluruh, dengan mengerjakan aktivitas lain yang tidak 

berguna. Mengakibatkan kinerja menjadi terhambat, sehingga tidak 

dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Istilah prokrastinasi 

tersebut menunjukkan suatu perilaku yang tidak disiplin dalam 

penggunaan waktu. Selain itu, Burka dan Yuen (dalam Husetiya, 2010) 

mengemukakan bahwa prokrastinasi dapat terjadi pada setiap individu 

tanpa memandang usia, jenis kelamin atau statusnya sebagai pekerja 

atau pelajar. Dalam hal ini, setiap orang, baik tua maupun muda, 

pengangguran atau profesional yang sukses, dapat menjadi 

prokrastinator karena prokrastinasi tidak membeda-bedakan atas dasar 

ras, kepercayaan, jenis kelamin, ataupun suku bangsa.  

Prokrastinasi yang dilakukan pada jenis tugas formal yang 

berhubungan dengan tugas akademik disebut dengan prokrastinasi 

akademik (Ghufron, 2003). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44/2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAB IV Pasal 16 ayat (1), 

masa dan beban belajar penyelenggaraan pendidikan untuk program 

sarjana adalah paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban 
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belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks. Solomon dan Rothblum 

(dalam Rumiani, 2006) mengungkapkan bahwa salah satu dampak dari 

prokrastinasi akademik adalah masa studi lima tahun atau lebih. Lebih 

lanjut, Knaus (dalam Nurhayati & Kuswardani, 2008) juga 

menyebutkan bahwa lamanya kelulusan mahasiswa merupakan salah 

satu indikasi terjadinya prokrastinasi akademik. Indikasi lain dari 

prokrastinasi akademik dapat berupa adanya kecenderungan mahasiswa 

untuk tidak segera menyelesaikan tugas-tugas akademiknya dan secara 

berulang-ulang menunda pekerjaan tugas tersebut. 

Prokrastinasi akademik ini juga nampak pada mahasiswa Jurusan 

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Diponegoro 

(UNDIP) Semarang. Berdasarkan data yang didapatkan dari bagian Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan FIB UNDIP hingga 

tanggal 13 Juni 2016 tercatat dari total 53 mahasiswa angkatan 2009 

terdapat 13 mahasiswa yang belum lulus, sedangkan dari total 69 

mahasiswa angkatan 2010 mahasiswa terdapat 45 mahasiswa yang 

belum lulus. Apabila jumlah mahasiswa kedua angkatan tersebut 

digabungkan, maka dari total 122 mahasiswa angkatan 2009 dan 2010, 

terdapat hanya 64 mahasiswa atau  sebesar 52,45% yang menyelesaikan 

kuliah dengan tepat waktu, sedangkan sebanyak 58 mahasiswa atau 

sebesar 47,55% belum lulus atau telah menjalani masa perkuliahan lebih 

dari lima tahun. Demikian pula, berdasarkan hasil wawancara terhadap 

beberapa mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah FIB UNDIP yang masa 

studinya lebih dari 5 tahun, ditemukan adanya gejala-gejala 

prokrastinasi seperti banyaknya mahasiswa yang melakukan penundaan 
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dalam mengerjakan tugas hingga mendekati batas akhir waktu 

pengumpulan, sering terlambat dalam menghadiri kuliah di kelas hingga 

menunda pengerjaan skripsi pada mahasiswa tingkat akhir dengan 

alasan malas dan bosan. 

Gejala-gejala yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Jurusan 

Ilmu Sejarah tersebut menunjukkan adanya indikasi dampak yang 

ditimbulkan prokrastinasi akademik sesuai dengan yang diteorikan oleh 

Solomon dan Rothblum (dalam Rumiani, 2006). Keduanya juga 

membagi enam area akademik pada area-area yang dianggap memiliki 

kecenderungan tinggi terjadi prokrastinasi akademik. Enam area 

akademik tersebut yaitu tugas menulis, belajar menghadapi ujian, tugas 

membaca per minggu, tugas administratif, menghadiri pertemuan serta 

tugas akademik lainnya pada umumnya. 

Prokrastinasi dapat memberikan banyak kerugian terhadap para 

pelakunya. Ferrari dan Morales (dalam Ursia, Siaputra & Sutanto, 2013) 

mengungkapkan bahwa prokrastinasi akademik memberikan dampak 

negatif bagi para mahasiswa, yaitu banyaknya waktu yang terbuang 

tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna. Diungkapkan pula oleh 

Siaputra (Anonim, 12 Maret 2011), bahwa secara material, kerugian 

yang ditimbulkan oleh penundaan pekerjaan ini bisa tergolong besar. 

Terlebih jika diakumulasikan antara biaya kuliah dengan biaya hidup 

mahasiswa selama menempuh proses perkuliahannya. Selanjutnya dari 

segi non-material, penundaan juga akan berdampak negatif bagi para 

mahasiswa, di antaranya akan mengalami krisis kepercayaan diri, 
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timbulnya rasa gelisah, malu, stres karena ancaman drop out, 

tertundanya masa bekerja, hingga ke penundaan rencana pernikahan. 

Selain itu, Solomon dan Rothblum (dalam Junita, Sugiharto & 

Awalya, 2014) menjelaskan adanya beberapa kerugian yang diakibatkan 

terjadinya masalah prokrastinasi akademik, antara lain seperti tugas 

tidak terselesaikan, tugas terselesaikan tetapi hasilnya tidak memuaskan 

yang disebabkan karena individu terburu-buru dalam menyelesaikan 

tugas tersebut untuk mengejar batas waktu (deadline), menimbulkan 

kecemasan sepanjang waktu sampai tugas terselesaikan, terjadinya 

depresi, tingkat kesalahan tinggi karena individu merasa tertekan dengan 

batas waktu yang semakin sempit disertai dengan peningkatan rasa 

cemas sehingga individu sulit berkonsentrasi secara maksimal, waktu 

yang terbuang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang 

mengerjakan tugas yang sama dan pada pelajar dapat merusak kinerja 

akademik seperti kebiasaan buruk dalam belajar, motivasi belajar yang 

rendah serta rasa percaya diri yang rendah. 

Menurut Ferrari (dalam Wahyuni, 2015), secara umum, terdapat 

dua faktor penyebab seseorang melakukan prokrastinasi. Pertama, 

berupa faktor internal yang mencakup kondisi fisik atau kesehatan serta 

kondisi psikologis. Sedangkan kedua, berupa faktor eksternal yang 

mencakup faktor lingkungan keluarga atau pola asuh serta dukungan 

sosial orang-orang sekitar, seperti orang tua, masyarakat dan sekolah. 

Lebih lanjut, Ajzen (dalam Wahyuni, 2015) mengatakan bahwa faktor-

faktor di luar individu yang turut mempengaruhi kecenderungan 

timbulnya prokrastinasi akademik, yaitu berupa gaya pola asuh orang 



 7 

tua, kondisi lingkungan yang laten berupa kondisi lingkungan yang 

kondusif, serta dukungan sosial. Dalam penelitian ini akan diteliti salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik yaitu 

dukungan sosial. 

Sarason (dalam Kumalasari & Ahyani, 2012) mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-

orang yang dapat diandalkan, yang menghargai dan menyayangi kita. 

Pada definisi lain, Cobb (dalam Saputri & Indrawati, 2011) 

mengungkapkan bahwa dukungan sosial merupakan bantuan yang 

diperoleh individu dalam bentuk bantuan materi maupun non-materi dari 

orang lain atau kelompok dalam masyarakat, yang bertujuan untuk 

memberi rasa nyaman, menunjukkan kepedulian serta penghargaan 

kepada individu penerima dukungan sosial. Hal tersebut sesuai dengan 

definisi yang dikemukakan oleh Sarafino (1998), di mana dukungan 

sosial juga mengacu pada aspek kenyamanan, perhatian, penghargaan 

atau bantuan yang diberikan orang lain pada individu. 

Selain itu, Rook (dalam Kumalasari & Ahyani, 2012) 

menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan penggambaran tingkat 

dan kualitas hubungan interpersonal yang dapat melindungi individu 

terhadap konsekuensi negatif dari stres. Setiap individu yang 

mendapakan dukungan sosial akan merasakan bahwa dirinya 

diperhatikan, dihargai dan dicintai oleh orang lain, sehingga dapat 

menimbulkan rasa tenang dan percaya diri pada dirinya. Lebih lanjut, 

Lieberman (dalam Maslihah, 2011) mengungkapkan bahwa dukungan 

sosial secara teoritis dapat membantu menurunkan kecenderungan 
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adanya kejadian yang menimbulkan stres pada individu. Dukungan 

sosial dapat mengubah persepsi pada kejadian yang menimbulkan 

stressfull, sehingga dapat berdampak mengurangi potensi terjadinya 

stres pada individu yang bersangkutan. Berkait dengan hal tersebut 

dalam lingkup akademik, mahasiswa yang memperoleh dukungan sosial 

akan cenderung memiliki pikiran lebih positif terhadap situasi yang sulit 

dibandingkan mahasiswa yang kurang memperoleh dukungan. 

Berkaitan dengan sumber dukungan sosial, menurut Sarafino 

(1998) dapat berasal dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitar 

individu, seperti orang tua, saudara, teman, dosen, dokter, kelompok 

organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Menurut Sarason, 

dukungan sosial selalu mencakup dua hal, yaitu pertama, “pendekatan 

berdasarkan kuantitas” berupa jumlah sumber dukungan sosial yang 

diberikan dan kedua, “pendekatan berdasarkan kualitas”, berupa 

tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima. Pada dasarnya, 

dukungan sosial bukan hanya sekedar memberi bantuan untuk yang 

membutuhkan. Tetapi, hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana 

persepsi individu penerima bantuan terhadap makna dari pemberian 

bantuan tersebut. Sebab dukungan sosial berhubungan erat dengan 

adanya ketepatan (adequancy) dukungan yang diberikan. Artinya, 

penerima dukungan sosial dapat merasakan manfaat karena adanya 

sesuatu yang secara aktual telah memberikannya kepuasan (Kumalasari 

& Ahyani, 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Kuswardani 

(2008) terhadap subjek mahasiswa laki-laki maupun perempuan di 
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Universitas Setia Budi Surakarta dari Fakultas Farmasi dan Fakultas 

Psikologi, didapatkan hasil adanya hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan prokrastinasi 

akademik. Begitupun, Wiranti dan Supriyadi (2015) juga mendapatkan 

hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif 

dukungan sosial dosen pembimbing dengan prokrastinasi akademik 

pada subjek mahasiswa Universitas Udayana. 

Berdasarkan adanya keterkaitan antara prokrastinasi akademik 

mahasiswa dengan dukungan sosial tersebut, menumbuhkan ketertarikan 

peneliti untuk mencermati dan meneliti lebih lanjut tentang prokrastinasi 

akademik mahasiswa ditinjau dari dukungan sosial. Berdasarkan uraian-

uraian yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Prokrastinasi Akademik pada 

Mahasiswa Ditinjau dari Dukungan Sosial”. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan antara dukungan 

sosial dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang psikologi 

pendidikan terkait masalah perilaku prokrastinasi pada mahasiswa 

dan hubungannya dengan dukungan sosial. 
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2. Manfaat praktis 

a. Pengelola pendidikan tinggi  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

untuk mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik dengan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan antisipatif mengenai 

penyebab terjadinya prokrastinasi akademik. 

b. Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

sekaligus sebagai sarana introspeksi diri dalam hal penundaan 

pengerjaan tugas-tugas akademik sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk menghindari perilaku prokrastinasi akademik. 
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