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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting di dalam

kehidupan sehari-hari yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat

diperoleh melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

Pendidikan dapat dilaksanakan di lingkungan rumah, sekolah dan

masyarakat. Salah satu tempat diselenggarakannya pendidikan formal

adalah perguruan tinggi, dan orang yang belajar di perguruan tinggi disebut

mahasiswa.

Tujuan melanjutkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi agar

setelah mahasiswa lulus dan mendapatkan gelar sarjana, maka mereka bisa

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada mereka yang hanya

lulusan Sekolah Menengah. Dalam proses mencapai gelar sarjana,

mahasiswa sebagai seseorang yang sedang menuntut ilmu di Perguruan

Tinggi tidak akan pernah terlepas dari keharusan mengerjakan tugas-tugas

akademik serta aktifitas belajar lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan

yang ditempuh, maka akan semakin banyak tanggung jawab dan tugas yang

perlu dilaksanakan.

Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya di perguruan

tinggi dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab studinya dalam jangka
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waktu tertentu yang telah ditentukan. Pada kenyataannya menyelesaikan

studi tidak mudah, untuk lulus dari perguruan tinggi mahasiswa harus

menghadapi berbagai tantangan, kendala dan hambatan. Permasalahan yang

dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan studi yaitu pengelolaan waktu

atau disiplin waktu yang kurang.

Kemampuan mengatur waktu secara tepat ini tidak dimiliki oleh

semua mahasiswa, Djamarah (dalam Saman, 2017, h. 56) mengemukakan

bahwa banyak mahasiswa yang mengeluh karena mereka tidak mengetahui

kapan waktu yang tepat untuk memulai atau mengerjakan sesuatu, dan

apakah waktu yang dihabiskan untuk menunda tersebut memiliki manfaat

atau hanya terbuang sia-sia.

Prokrastinator sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu prokrastinator

aktif dan prokrastinator pasif. Prokrastinator aktif adalah mereka yang

memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan dapat melaksanakan

tugas pada waktunya, akan tetapi lebih memilih untuk menunda-nunda

tugas tersebut dan fokus pada tugas-tugas atau hal yang dianggap lebih

penting atau yang disukai lainnya. Sebaliknya, prokrastinator pasif adalah

para pelaku prokrastinasi yang tidak mempunyai niat dan secara sengaja

untuk melakukan prokrastinasi akan tetapi mereka tetap menunda tugas

karena ketidakmampuan mereka dalam membuat keputusan secara cepat

dan bertindak secara cepat pula (Chu & Choi, 2005, h. 249-251)
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Terkait masalah lama tidaknya proses studi mahasiswa di perguruan

tinggi, Semb, Dlick, & Spencer (dalam Solomon & Rothblum, 1984, h.

503) mengadakan penelitian yang mengindikasikan bahwa semakin lama

mahasiswa menghabiskan waktunya untuk menjalani kuliah di Perguruan

Tinggi maka semakin tinggi tingkat prokrastinasinya.

Secara keseluruhan, frekuensi mahasiswa melakukan prokrastinasi

sendiri tidaklah sedikit. Menurut Burka & Yuen (2008, h. 15) pada tahun

2007 memperkirakan prosentase prokrastinasi yang terjadi pada mahasiswa

sendiri sebesar 75%, yang 50% mahasiswanya menyebutkan bahwa mereka

melakukannya secara rutin serta menganggapnya sebagai masalah.

Sedangkan menurut Ellis & Knaus (dalam LaForge, 2005, h.1), penelitian

prokrastinasi di Amerika menemukan bahwa 95% mahasiswa melakukan

penundaan atau prokrastinasi pada permulaan atau penuntasan tugas, dan

sebanyak 70% mahasiswa sering melakukan prokrastinasi. Menurut

penelitian-penelitian tersebut bisa dikatakan mahasiswa tidak terlepas dari

perilaku prokrastinasi.

Prokrastinasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa menurut

Solomon dan Rothblum (1984, h. 505) adalah paling banyak dalam tugas

menulis sebanyak 46%. Selain itu, dalam tugas membaca 30,1%, belajar

untuk ujian 27,6%, menghadiri pertemuan kuliah 23%, dalam tugas

administratif  10,6%, dan 685 kinerja akademik secara keseluruhan 10,2%

mahasiswa melakukan prokrastinasi terhadap aktivitas perkuliahan.
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Penundaan atau prokrastinasi ini memiliki dampak-dampak yang

bisa dirasakan oleh mahasiswa. Menurut Burka & Yuen (2008, h. 174-176)

terdapat dua dampak prokrastinasi, yaitu dampak internal dan eksternal.

Dampak eksternalnya adalah tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik,

dimarahi atau mendapatkan peringatan dari guru. Sedangkan dampak

internalnya adalah perasaan bersalah atau penyesalan.

Peneliti melakukan wawancara singkat dengan salah satu dosen

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Bapak L. Eddy Wiwoho, S.H, M.H

pada tanggal 30 November 2016 pukul 13.52 di salah satu ruang dosen di

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata tersebut. Beliau membenarkan

bahwa adanya prokrastinasi yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Hukum.

Bentuk prokrastinasi yang sering beliau hadapi ialah keterlambatan

mahasiswa dalam mengumpulkan tugas dan keterlambatan dalam meghadiri

perkuliahan. Dari satu kelas kemungkinan yang terlambat menyerahkan

tugas bisa 10 orang dari 40 mahasiswa yang terdaftar. Alasan mahasiswa

yang terlambat menyerahkan tugas ada bermacam-macam, dari yang

mengaku dirinya sakit sampai karena terlalu aktif pada kegiatan

kemahasiswaan jadi mereka lupa akan batas waktu pengumpulan tugas

yang seharusnya.

Serupa dengan pernyataan diatas, Bapak Petrus Soerjowinoto, SH.,

M. Hum, selaku Kepala Progdi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan

Komunikasi mengatakan bahwa memang terdapat prokrastinasi atau
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penundaan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa hukum, akan tetapi

jumlahnya tidak mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Beliau

memperkirakan tidak lebih dari 15% dari jumlah mahasiswa yang

melakukan prokrastinasi akademik di Fakultas Hukum tersebut. Bapak

Petrus Soerjowinoto, SH., M. Hum menyatakan bahwa prokrastinasi yang

terjadi masih dalam batas yang wajar, tetapi akan lebih baik lagi apabila

bisa diminimalisir lebih lanjut sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan

studinya tepat waktu.

Selain itu peneliti juga mewawancarai mahasiswa Fakultas Hukum

angkatan 2013, yaitu D. D menjelaskan bahwa selama ini kadang ia

memang terlambat mengumpulkan tugas, tapi frekuensinya tidak tinggi. D

tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan lain di kampus, jadi D memiliki

waktu luang untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. D

mengakui terkadang ia malas untuk mengerjakan tugas yang mayoritas

adalah implementasi dari pasal-pasal yang sedang ia pelajari. Tugas

tersebut menurut D dianggap sebagai tugas ‘mengarang bebas’ jadi D

terkadang menunda untuk mengerjakannya sampai ada mood yang tepat.

Hal ini berlaku pula pada tugas-tugas resensi buku, D terkadang malas

membaca dan memutuskan untuk menyalin tugas teman saja karena lebih

praktis.

Membaca merupakan salah satu tugas utama mahasiswa, akan tetapi

pada kenyataannya, tingkat minat baca mahasiswa tergolong rendah.
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Menurut harian Kompas, terbitan 12 Juni 2009 (dalam Siswati, 2010, h.

125) , minat membaca mahasiswa jaman dulu sudah sangat berbeda dengan

mahasiswa yang telah merasakan perkembangan teknologi pada masa itu.

Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa, banyaknya penerbit buku dan

literatur baru tidak mempengaruhi tingkat minat membaca mahasiswa.

Berbeda dengan saat ini, dulu saat fasilitas untuk membaca masih terbatas,

mahasiswa memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk membaca.

Akibat kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat yang

kemungkinan besar mempengaruhi penurunan aktifitas membaca

mahasiswa tersebut. Berbagai macam hiburan  tersedia dalam bermacam-

macam bentuk yang tidak mengikutsertakan media buku. Hal ini dianggap

lebih menarik karena bisa diselingi dengan melakukan kegiatan yang lain

serta tidak memerlukan perhatian dan konsentrasi khusus seperti saat

membaca.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018,

https://kbbi.web.id/baca), arti membaca adalah memahami suatu isi dari apa

yang tertulis. Membaca adalah suatu proses yang dipergunakan oleh para

pembacanya untuk memahami pesan yang penulis sampaikan melalui

bahasa tulisan. Sedangkan Anderson (Tarigan, 1979, h. 7) meninjau arti

membaca dari sudut lingkungan, Anderson menyebutkan bahwa membaca

adalah suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording

and decoding process). Maka dari itu, dalam membaca diperlukan ketelitian
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dan konsentrasi pembaca untuk mengetahui isi suatu bacaan baik yang

tersurat ataupun yang tersirat.

Sedangkan minat membaca adalah keinginan kuat dari dalam diri

seseorang  serta usaha-usahanya untuk membaca. Orang yang mempunyai

minat membaca yang kuat akan siap untuk berusaha dan mau untuk mencari

bahan bacaan yang kemudian akan dibacanya atas dasar kesadaran maupun

dorongan dari luar diri sendiri (Triatma, 2016, h. 168)

Tujuan dari membaca menurut Anderson (Tarigan, 1979, h. 9-10)

terdiri dari membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-

fakta, membaca untuk memperoleh ide ide utama, membaca untuk

mengetahui urutan atau susunan cerita, membaca untuk menyimpulkan,

membaca referensi, membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk

mengklarifikasikan, membaca mengevaluasi dan membaca untuk

membandingkan atau mempertentangkan.

Salah satu misi dari Fakultas Hukum Unika Soegijapranata adalah

untuk mengembangkan ilmu hukum yang peduli akan lingkungan dan

masyarakat yang terpinggirkan. Sesuai dengan misi tersebut mahasiswa

hukum memerlukan pemahaman dari teori-teori maupun undang-undang

yang di ajarkan dalam perkuliahan. Sehingga mahasiswa bisa

mengimplementasikan teori dan ilmu yang dipelajarinya di masyarakat.

Apabila mahasiswa malas untuk membaca, maka mahasiswa tersebut akan
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mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian tugas-tugas yang diberikan

oleh dosen.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti ingin mengetahui  apakah ada

hubungan antara minat membaca dengan prokrastinasi akademik pada

mahasiswa , khususnya di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris hubungan antara

minat membaca dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas

Hukum Unika Soegijapranata.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan

bidang psikologi pada umumnya dan pada bidang psikologi pendidikan

karena menyangkut permasalahan yang terjadi di dalam proses belajar

mahasiswa Fakultas Hukum terutama masalah prokrastinasi akademik

yang berkaitan dengan minat membaca.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat manjadi

referensi bagi pihak universitas untuk dapat mengurangi terjadinya

prokrastinasi terutama yang berkaitan dengan minat membaca.
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