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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dunia pendidikan terdapat istilah kata pelajar, siswa 

maupun mahasiswa. Pelajar atau siswa adalah seseorang yang masih 

menempuh di bangku sekolah sedangkan mahasiswa dikenal sebagai 

seseorang yang menempuh pada bangku perkuliahan atau perguruan 

tinggi. Siswoyo (Widyastuti, 2012, h. 9) yang mengungkapkan bahwa 

mahasiswa merupakan seseorang yang menempuh pendidikan pada 

tingkat perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun 

swasta serta lembaga lain yang setara. Masyarakat menganggap 

mahasiswa adalah seorang yang cerdas, disiplin, memiliki pemikiran 

yang kritis serta dianggap mampu bertindak secara cepat dan tepat. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka seseorang yang 

menyandang status sebagai mahasiswa merupakan suatu kebanggaan 

tersendiri karena mahasiswa dianggap sebagai orang yang cerdas. 

Kualitas dari seorang mahasiswa dapat dicermati dari bagaimana 

mahasiswa tersebut dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, tidak 

sering membolos serta disiplin dalam mengerjakan tugas, namun 

kenyataan di lapangan masih dijumpai permasalahan tersebut salah 

satunya ialah perilaku mahasiswa yang menunda tugas. 

Banyak mahasiswa yang mengulur waktu dalam pengerjaan 

tugasnya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas mereka sebagai 

seorang mahasiswa. Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan 

pada bulan Februari 2017 melalui google form kepada sekitar 50 
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mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Semarang, sebanyak 46 

mahasiswa atau 92% mahasiswa mengaku melakukan penundaan 

dalam mengerjakan tugas. Mereka menunda hingga mendekati 

deadline yang telah ditentukan dosen. Mereka melakukan hal tersebut 

karena mereka lebih memilih melakukan kegiatan lain yang lebih 

menyenangkan terlebih dahulu. Selain itu, berdasarkan wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa mahasiswa Univeristas 

Semarang Fakultas Psikologi pada bulan Februari 2017, mereka 

mengaku melakukan penundaan tugas pada hampir seluruh mata 

kuliah terutama jika mata kuliah tersebut dirasa sulit. Beberapa subjek 

mengatakan alasan mereka melakukan penundaan dalam mengerjakan 

tugas karena mereka mereka merasa malas dan kurang ada dorongan 

untuk mengerjakan langsung, lebih memilih bermain terlebih dahulu 

serta tugas yang dianggap sulit membuat mereka lebih memilih untuk 

menunggu teman-temannya mengerjakan terlebih dahulu baru setelah 

itu mereka akan melihat pekerjaan temannya tersebut untuk insight, 

setelah itu barulah mereka juga akan mengerjakan. Selain itu, waktu 

pengumpulan tugas (deadline) yang mereka anggap masih panjang 

juga menjadi alasan mereka melakukan penundaan. 

Sedangkan survey awal yang peneliti lakukan melalui google 

form kepada 50 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata menunjukkan 78% atau 39 mahasiswa mengaku 

melakukan penundaan. Mereka melakukan hal tersebut karena rasa 

malas sehingga kurang termotivasi untuk segera mengerjakan tugas. 

Selanjutnya untuk survey awal yang peneliti lakukan melalui google 

form kepada 50 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Diponegoro menunjukkan 86% atau 43 mahasiswa mengaku 
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melakukan penundaan tugas akademik. Mereka juga mengaku 

melakukan penundaan tugas karena rasa malas sehingga kurang 

termotivasi untuk segera menyelesaikan tugasnya serta mereka 

memilih melakukan kegiatan lain yang lebih menyenangkan terlebih 

dahulu kemudian setelah itu mereka baru mengerjakan. Selain itu, 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subjek yang 

mengaku tidak melakukan penundaan. Mereka mengatakan bahwa 

mereka kerap kali merasa terganggu dengan temannya yang 

melakukan penundaan karena temannya tersebut terus 

menghubunginya agar segera dibantu untuk menyelesaikan tugas. 

Menurut Chu dan Choi (2005, h. 246) penundaan dianggap 

sebagai hal yang negatif dan kurang efisien karena waktu yang 

sebenarnya bisa bermanfaat untuk mengerjakan sesuatu menjadi 

terbuang sia-sia. Melakukan penundaan juga bisa mempengaruhi 

kinerja sehingga kurang maksimal. Orang yang melakukan penundaan 

dianggap sebagai individu yang memanjakan diri serta tidak disiplin. 

Sebaliknya, orang yang tidak melakukan penundaan digambarkan 

seorang individu yang hidupnya lebih teratur serta memiliki motivasi 

yang lebih tinggi karena mereka menggunakan waktunya dengan 

tepat. 

Kecenderungan dalam menunda menyelesaikan tugas 

akademik disebut dengan prokrastinasi akademik. Noran (dalam 

Rizky, 2009, h. 10) mengungkapkan bahwa prokrastinasi akademik 

merupakan suatu pelarian serta penghindaran dalam pengerjaan suatu 

tugas. Seseorang prokrastinator lebih memilih menghabiskan waktu 

dengan kegiatan lain atau bermain bersama teman dan hal tersebut 

sebetulnya tidak begitu penting. Mereka lebih memilih bertindak 

demikian daripada mengerjakan tugas yang harus segera diselesaikan.  
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Sedangkan menurut Chu dan Choi (2005, h. 245) seorang 

prokrastinator biasanya lebih memilih mengerjakan tugas dibawah 

tekanan, dan mereka akan mencari alasan pembenaran untuk 

menunda-nunda mengerjakan tugas. Menurut Jiao, Voseles, Collins 

dan Onwuegbuzie (2011, h. 119) dikalangan akademis sering terjadi 

masalah penundaan tugas akademik. Sebanyak 26,4% penundaan 

tugas-tugas administrasi, sebanyak 11,8% tugas pembuatan makalah 

dan sebanyak 8,8% penundaan pada tugas membaca. 

Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi jika dibiarkan begitu 

saja tentu memiliki kerugian. Solomon (Ursia, Siaputra, & Sutanto, 

2013, h. 2) mengungkapkan bahwa kerugian melakukan prokrastinasi 

yaitu tugas yang tidak dapat selesai, atau dapat selesai namun tidak 

maksimal ataupun optimal karena adanya batas waktu. Selain itu juga 

dapat menimbulkan rasa cemas saat pengerjaan sehingga dapat 

menimbulkan tingkat kesalahan dalam mengerjakan tugas tersebut 

tinggi. Ursia, dkk. (2013, h. 2) juga mengatakan bahwa perilaku 

prokrastinasi memiliki kerugian seperti waktu yang terbuang sia-sia, 

produktivitas menurun sehingga kualitas individu cenderung rendah. 

Jiao, dkk. (2011, h. 121) mengatakan bahwa prokrastinasi akademik 

dapat membuat tekanan dan merupakan kelemahan kepribadian 

seseorang yang menimbulkan efek buruk yaitu merugikan diri sendiri. 

Hal inilah yang membuat pentingnya dilakukan penelitian mengenai 

prokrastinasi akademik karena adanya dampak negatif dan dapat 

berdampak pada kualitas diri mahasiswa tersebut. Fauziah (2015, h. 

126) mengatakan bahwa orang yang melakukan penundaan terutama 

bidang akademik menyadari apa yang mereka telah lakukan itu 

menimbulkan dampak yang kurang baik, seperti perasaan cemas, 

perasaan tidak nyaman serta muncul rasa bersalah karena telah 
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menunda tugasnya dan mereka menyadari bahwa tugas-tugas yang 

diberikan oleh dosen adalah tugas yang penting dan dapat bermanfaat 

bagi dirinya. 

Ferrari (dalam Andika, Rizal, & Uli, 2015, h. 683) 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

prokrastinasi diantaranya adalah harapan untuk sukses/berhasil, 

adanya kontrol diri, manajemen waktu, disiplin, dan adanya motivasi 

belajar. Dari beberapa faktor tersebut, yang dijadikan fokus pada 

penelitian ini adalah motivasi belajar. Pemilihan motivasi belajar 

dikarenakan motivasi belajar merupakan dorongan yang kuat bagi 

seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan belajar seperti usaha 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu melihat survey 

awal yang peneliti lakukan melalui google form, cukup banyak 

mahasiswa yang mengaku bahwa mereka melakukan penundaan 

karena kurang adanya dorongan/motivasi untuk segera menyelesaikan 

tugas. 

Motivasi belajar memiliki makna keseluruhan energi 

pendorong dalam seseorang yang kemudian memunculkan adanya 

keinginan untuk mempelajari sesuatu hal, pendorong seseorang dalam 

proses belajar, dan yang memberikan dorongan saat mempelajari 

sesuatu sehingga tujuan belajar mampu tercapai. Menurut Khodijah 

(2014, h. 156-157) motivasi belajar memiliki peran baik seperti pada 

saat akan memulai belajar, saat sedang belajar, maupun saat 

berakhirnya belajar, dengan adanya motivasi belajar maka seseorang 

tergerak untuk semangat mengerjakan serta menyelesaikan tugas yang 

harus dihadapinya. 

Kaitannya dengan belajar serta bagaimana seseorang 

menghadapi tugas-tugas yang diterimanya, orang dengan motivasi 
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belajar tinggi cenderung menunjukkan usaha yang lebih tinggi pula 

daripada orang yang memiliki motivasi belajar rendah. Penelitian 

yang dilakukan oleh National Association of School Psychologists 

(dalam Reza, 2015, h. 41) mengatakan bahwa seseorang yang 

memiliki motivasi akademik yang positif atau tinggi cenderung 

senang dan berkeinginan untuk terus belajar. Selanjutnya menurut 

Bakar (2014, h. 723) siswa yang memiliki motivasi tinggi maka ia 

cenderung memiliki tanggung jawab, aktif dalam belajar, bersedia 

menghadapi risiko, memiliki rencana studi dan selalu mencoba untuk 

menggapai hasil yang terbaik. Demikian juga halnya dengan 

bagaimana subjek menghadapi tugas yang ia terima. Subjek yang 

memiliki motivasi tinggi cenderung memiliki usaha, semangat serta 

keinginan mengerjakan dan keinginan belajar yang tinggi. Sebaliknya, 

subjek yang memiliki motivasi yang rendah cenderung kurang 

memiliki semangat dalam mengerjakan tugas, belajar serta kurang 

rajin. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa jika seorang subjek 

memiliki motivasi yang tinggi maka kecil kemungkinan ia melakukan 

penundaan tugas karena sebisa mungkin subjek tersebut meluangkan 

waktunya untuk segera menyelesaikan tugas hingga batas waktu 

pengumpulan serta tekun menghadapi setiap rintangan tugas 

akademiknya. Sebaliknya, seorang individu memiliki motivasi yang 

rendah, besar kemungkinan melakukan penundaan tugas karena ia 

merasa tidak bersemangat dan tidak rajin untuk segera menyelesaikan 

tugasnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Nitami, Daharnis, 

dan Yusri (2015, h. 9) ditemukan bahwa ada hubungan antara motivasi 

belajar dengan prokrastinasi akademik siswa di SMP 25 Padang. 

Semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa maka semakin 
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rendah pula melakukan prokrastinasi akademik. Begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah motivasi belajar yang dimiliki siswa maka 

semakin tinggi siswa tersebut melakukan prokrastinasi akademik. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka peneliti merasa 

tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi 

belajar dengan perilaku prokrastinasi yang dilakukan mahasiswa 

dalam penyelesaian tugas akademik khususnya pada lingkup 

perguruan tinggi. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara motivasi belajar dengan perilaku prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah 

informasi khususnya pada bidang psikologi pendidikan terkait 

permasalahan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

dan hubungannya dengan motivasi belajar. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 

pertimbangan antisipatif mengenai penyebab terjadinya 

perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa.
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