
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu topik yang tiada habisnya untuk 

dibahas.  Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran untuk 

mendapatkan pengetahuan maupun keterampilan akan suatu hal. 

Pembelajaran yang dilakukan bertujuan untuk membangun setiap potensi 

yang ada dalam diri manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk 

mengembangkan dan mencerdaskan manusia. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasia Indonesia), pendidikan 

adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. Pengertian lain mengenai pendidikan menurut KBBI adalah 

proses, cara dan perbuatan mendidik (kbbi.web.id/didik. Diunduh pada 14 

Maret 2016) 

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan, baik pria maupun wanita,  yang kaya maupun yang miskin, 

yang tinggal di kota maupun di desa. Pendidikan dapat diperoleh setiap 

orang dalam berbagai hal. Dalam UU no.20 tahun 2003 pasal 13 dikatakan 

bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non 

formal dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang 

diselenggarkan di sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini berstruktur 

dan memiliki jenjang pendidikan yang jelas, contohnya seperti SD,SMP, 

1 



 

 

SMA. Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap 

pendidikan formal. 

 Salah satu tempat untuk mendapat pendidikan secara formal 

adalah perguruan tinggi. Peserta didik dalam perguruan tinggi atau yang 

biasanya disebut mahasiswa merupakan peserta didik yang telah selesai 

menempuh pendidikan menengah atas. Semakin tinggi jenjang pendidikan 

seseorang, tuntutan tugas dan tanggung jawab yang dihadapi juga 

semakin meningkat. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang 

tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Selain 

itu, mahasiswa dirasa memiliki pemikiran kritis dan mampu bertindak cepat 

dan tepat. Menyandang gelar sebagai mahasiswa memiliki suatu nilai yang 

dapat dibanggakan, namun disisi lain terdapat tantangan tersendiri di 

dalamnya. Bagi beberapa orang, mahasiswa diharapkan dapat menjadi 

agen perubahan. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat menjadi masa 

pengembangan intelektual dan pertumbuhan kepribadian. 

Dalam sudut pandang masyarakat luas, mahasiswa dianggap 

mampu menerima tanggung jawab yang lebih besar dibanding 

sebelumnya. Tanggung jawab tersebut dapat terwujud dengan adanya 

kemandirian dan keaktifan dalam mahasiswa. Mahasiswa bukanlah 

seorang pelajar yang harus diatur lagi, melainkan ia harus belajar secara 

mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Dalam kehidupan di 

perguruan tinggi, mahasiswa dapat bebas memilih kehidupan yang mereka 

inginkan. Mahasiswa dapat bebas memilih dan mengatur jadwal kuliah 

mulai dari memilih mata kuliah, jam kuliah, hingga kegiatan-kegiatan non-
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akademik di luar pembelajaran akademik. Pembebasan dalam memilih 

memang dirasa dapat menguntungkan mahasiswa untuk mengatur jadwal 

pribadinya, namun hal ini bukanlah suatu yang mudah. Banyak tantangan 

yang harus dilewati dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. 

Tantangan yang hingga saat ini masih ada dan terjadi dalam dunia 

pendidikan adalah prokrastinasi akademik. Menurut Perina (Aziz. 2015. 

h.271) secara internal, dalam diri mahasiswa yang mengalami prokrastinasi 

akademik dalam jangka waktu panjang akan cenderung menjadi seorang 

pembohong karena mereka akan membuat dan mencari alasan-alasan 

untuk menghindari tugas-tugas akademik yang seharusnya dilakukan 

namun tidak disukainya. 

Steel (Burhani. 2016. h.4) menjelaskan bahwa prokrastinasi berasal 

dari bahasa Latin yaitu pro dan crastinus. Pro berarti mendorong maju atau 

bergerak maju dan akhiran. Crastinus berarti keputusan hari esok. Jika 

digabungkan keduanya, maka memiliki arti menjadi menangguhkan atau 

menunda sampai hari berikutnya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan TY, seorang 

mahasiswa semester 2 Fakultas Psikologi (wawancara dilakukan pada 

tanggal 9 Februari 2018), ia mengatakan bahwa selama masa kuliahnya 

sering melakukan penundaan terutama dalam hal mengerjakan tugas. 

Biasanya deadline yang diberikan oleh dosen untuk mengumpulkan tugas 

tersebut selama satu minggu. TY menceritakan bahwa dirinya sering 

mengerjakan tugas mendekati deadline pengumpulan. Tugas tersebut tidak 

langsung ia kerjakan karena ia merasa jika pengumpulan tugasnya masih 

lama dan masih ada hari esok untuk mengerjakannya. Ia biasanya 
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mengerjakan tugas tersebut satu hari sebelum jadwal pengumpulan. 

Pengalaman TY tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu contoh 

bentuk prokrastinasi yang sesuai dengan pendapat Knaus (Burhani. 2016. 

h.4) bahwa indikator prokrastinasi adalah kecenderungan untuk tidak 

segera memulai suatu tugas kuliah oleh mahasiswa. 

Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang sama dalam 

mengelola waktu secara tepat. Djamarah (Burhani. 2016. h.3) menemukan 

banyak mahasiswa yang mengeluh karna tidak dapat mengatur waktunya 

untuk mengerjakan tugas kuliah. Waktu yang seharusnya bermanfaat untuk 

mengerjakan tugas tersebut menjadi terbuang percuma dan sia-sia, hal 

tersebutlah yang merujuk pada tindakan prokrastinasi akademik. 

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada LN seorang 

mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2016 (wawancara dilakukan pada 

tanggal 14 Februari 2018) yang mengatakan bahwa ia selama ini aktif 

mengikuti berbagai kegiatan baik di tingkat fakultas maupun di universitas. 

Keaktifannya dalam berbagai kegiatan kadang membuat dirinya kurang 

dapat membagi waktu antara kuliah, mengerjakan tugas baik secara 

individu maupun kelompok, dan dengan kegiatan-kegiatan yang ia ikuti. Hal 

tersebut membuatnya melakukan penundaan. Penundaan yang sering ia 

lakukan adalah tidak langsung mengerjakan tugas-tugas kuliah. Tugas-

tugas kuliah yang ia tinggalkan menjadi menumpuk dan pada akhirnya ia 

akan merasa kebingungan karena tugas-tugas tersebut menumpuk. Jika 

sudah terjadi demikian ia mengerjakannya secara SKS (sistem kebut 

semalam) dan hal tersebut membuat hasil pekerjaannya tidak maksimal. 
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Menurut Solomon dan Rothblum (Aziz. 2015. h.274) sebuah 

penundaan dapat dikatakan sebagai prokrastinasi akademik jika 

penundaan tersebut dilakukan pada tugas yang penting, sengaja dilakukan 

berulang-ulang sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman, serta 

secara subyektif dirasakan oleh seorang prokrastinator. Jika dikaitkan 

dengan konteks akademik, prokrastinasi merupakan perilaku menunda 

tugas-tugas akademik seperti menunda PR, menunda persiapan ujian atau 

ulangan, mengerjakan tugas, dan sebagainya sampai batas waktu akhir 

yang diberikan. 

Beberapa penelitian tentang prokrastinasi (Aziz.2015. h.271)  yaitu 

penelitian Gallagher, Golin, dan Kelleher menunjukkan bahwa 52% dari 

siswa yang disurvei menyatakan memiliki masalah dengan prokrastinasi 

akademik. Dalam penelitian Steel menunjukkan 80%-95% dari mahasiswa 

yang disurvei terlibat penundaan. Sedangkan dalam penelitian Vitelly 

menunjukkan bahwa lebih dari 70% siswa melakukan prokrastinasi 

akademik untuk beberapa tugas-tugas akademik. 

Menurut Huda (2012. h.120) dampak negatif prokrastinasi dapat 

dijumpai pada bidang akademik yaitu dengan adanya penurunan nilai dan 

kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas. Dampak negatif lain yang dapat 

terjadi adalah munculnya stres dan lebih sering menjalani perawatan 

kesehatan. 

Prokrastinasi digunakan pula dalam naskah-naskah Latin dan 

dimaknai sebagai sesuatu hal yang bermakna positif. Makna positif yang 

dimaknai yaitu bahwa penghakiman yang ditangguhkan mungkin saja 

diperlukan pada saat tertentu dan bijaksana, seperti menentukan saat 
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terbaik untuk memutuskan menunggu musuh keluar dan menunjukkan 

kesabaran dalam konflik militer. Bagi nenek moyang, penundaan atau 

prokrastinasi melibatkan keputusan mengenai kapan untuk tidak bertindak, 

kecenderungan yang berlawanan dari impulsivitas dan bertindak tanpa 

pemikiran yang matang (Ferrari. 1995). Jika dikaitkan dengan dunia 

akademik saat ini, prokrastinasi dapat memberikan dampak positif, seperti 

dengan menunda pekerjaan dikarenakan mencari bahan untuk tugas yang 

maksimal. Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi mungkin tertinggal 

dalam hal menyelesaikan pekerjaan, namun bisa jadi hasil yang didapatkan 

akan lebih baik. 

Menurut Balkis dan Duru (Aziz. 2015. h.273) prokrastinasi 

merupakan perilaku individu yang meninggalkan kegiatan penting yang 

sebelumnya telah direncanakan tanpa alasan yang masuk akal, padahal 

seharusnya dapat dilaksanakan. 

Seorang mahasiswa dituntut untuk mandiri dan disiplin dalam 

mengatur waktu dalam proses belajarnya di perguruan tinggi. Seorang 

mahasiswa bukanlah seorang murid sekolah dasar atau menengah yang 

masih menerima jadwal pelajaran di sekolah. Mahasiswa harus 

menentukan sendiri mengenai mata kuliah hingga mengatur jadwal 

kuliahnya secara mandiri. Terlebih pada fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Disitu 

mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan mengandalkan kompetensi diri 

dalam perkuliahan. Angkatan 2016 dan 2017 merupakan angkatan 

mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan. Angkatan aktif ini juga 

memiliki tantangan tersendiri karena banyak hal menarik yang ditawarkan 
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seperti kegiatan-kegiatan non akademik. Biasanya banyak mahasiswa 

yang memilih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dengan berbagai 

macam alasan. Beberapa alasan yang sering menjadi pendorong 

mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut seperti mencari 

pengalaman, ingin dekat dan mengenal dengan teman-teman beda 

angkatan, dan lain-lain. Hal ini terkadang membuat mahasiswa terlena 

dalam perkuliahannya. 

Ghufron dan Risnawati (Darmawan. 2017) mengatakan bahwa 

prokrastinasi sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor 

eksternal dan internal. Faktor ekternal merupakan pengaruh dari luar 

seperti pengaruh teman atau lingkungan sekitar. Faktor internal merupakan 

faktor dalam diri individu berupa sikap pengaturan diri dalam belajar atau 

yang sering disebut dengan self-regulated learning. Self–regulated learning 

merupakan suatu usaha aktif untuk membantunya dalam pengarahan 

proses belajar pada tujuan belajar yang ingin dicapai dalam mewujudkan 

kemandirian mahasiswa. Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa 

dituntut untuk dapat mandiri dalam penyesuaian, pengaturan pengendalian 

diri ketika menghadapi jadwal yang padat baik dalam kegiatan akademik 

maupun non akademik. 

Self–regulated learning pertama kali dikemukakan oleh Bandura 

dari teori belajar sosial dalam tingkah laku. Menurut Bandura (Darmawan. 

2017. Vol:10. No:2) self-regulated learning merupakan suatu kemampuan 

yang dimiliki manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, 

mempengaruhi tingkah laku dengan mengatur lingkungan sekitar, 
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menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi tingkah lakunya 

sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian Deasyanti dan Armeini (Kurniawan. 

2013. h.11) yang dilakukan terhadap 128 mahasiswa FKIP Universitas 

Negeri Jakarta, terdapat 86,7% mahasiswa yang memiliki tingkat self-

regulated learning yang sedang dan 13,3% memiliki tingkat self regulated 

learning yang tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

mahasiswa memiliki keterampilan belajar yang mencakup tentang 

pemahaman, kemampuan berpikir, proses berpikir dan motivasi untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Pada umumnya mahasiswa tidak memiliki waktu khusus untuk 

belajar selain jadwal perkuliahan. Sebagian besar mahasiswa jarang 

menyisihkan waktunya untuk belajar khusus. Terkadang mahasiswa lebih 

asyik dan memilih kegiatan-kegiatan non akademik. Hal tersebut terkadang 

membuat mahasiswa lupa dan tidak menyadari bahwa waktu mereka 

banyak terkuras dengan kegiatan-kegiatan tersebut dan pada akhirnya tak 

sedikit dari mereka yang melakukan penundaan. Sebagian mahasiswa 

kadang terkesan mengabaikan bahkan membuang waktu mereka dalam 

kegiatan akademik dan menyebabkan hasil akademik mereka kurang 

maksimal. 

Mahasiswa yang memiliki self-regulated learning, akan mampu 

mengarahkan dirinya saat belajar, membuat perencanaan, 

mengorganisasikan materi akademik, mengarahkan dan mengevaluasi diri 

sendiri dalam proses belajar. Semakin baik pengaturan diri yang  dilakukan 
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seorang mahasiswa maka akan menurunkan sikap prokrastinasi akademik 

yang akan dilakukan. 

Menurut Friend (Akmal. 2013) terdapat faktor lain yang juga 

mempengaruhi terjadinya prokrastinasi yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin 

(Jurdi. 2016. h. 206) adalah pembagian dua jenis kelamin manusiayang 

ditentukan secara biologis yang melekat pada masing-masing jenis 

kelamin. 

Akmal (2013) menyebutkan bahwa terdapat beberapa dampak yang 

diakibatkan oleh mahasiswa laki-laki atau perempuan yaitu, stres, 

perasaan bersalah dan tertekan. Respon yang muncul antara mahasiswa 

laki-laki dan perempuan akan berbeda dalam menanggapi hal tersebut. 

Pada saat melakukan prokrastinasi biasanya mahasiswa laki-laki akan 

menunjukkan respon yang santai dibandingkan dengan mahasiswa 

perempuan. Respon inilah yang terkadang membuat orang memiliki 

anggapan bahwa laki-laki kurang memiliki tanggung jawab pada tugas-

tugas. Hal ini diperkuat dengan hasil dari beberapa penelitian tentang 

prokrastinasi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih cenderung melakukan 

prokrastinasi akademik. Dalam penelitian pada mahasiswa di Jogjakarta, 

Akmal (2013) memperoleh hasil mean empirik dari subjek mahasiswa 

perempuan sebesar 45,590 ; dan hasil mean empirik subjek mahasiswa 

laki-laki sebesar 51,683. Penelitian lain mengenai prokrastinasi juga 

dilakukan oleh Huda (2013). Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa 

angkatan 2004/2005 UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, dan dari hasil 

penelitian ini diperoleh prosentase mahasiswa laki-laki yang melakukan 
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prokrastinasi akademik sebesar 78,5% dan hasil prosentase mahasiswa 

perempuan sebesar 21,5%.   

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang prokrastinasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang ditinjau dari self-

regulated learning dan jenis kelamin. 

 

1.02 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara self-regulated learning dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang. 

2. Mengetahui perbedaan prokrastinasi akademik antara mahasiswa laki-

laki dan perempuan.  

 

1.03 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1.03.01 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi 

pengembangan kajian ilmu psikologi pendidikan terutama yang terkait 

dengan prokrastinasi akademik dan self-regulated learning, dan 

perbedaan prokrastinasi akademik mahasiswa laki-lai dan 

perempuansehingga dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian-

penelitian sejenis oleh peneliti selanjutnya. 
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1.03.02 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan masalah 

pendidikan kepada pembaca terutama mengenai kecenderungan 

prokrastinasi pada mahasiswa yang ditinjau dari self-regulated learning 

dan jenis kelamin. 
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