
 
 
 

 

BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

1.01 Latar Belakang Masalah 

 

Pada masa sekarang ini pendidikan sangat penting terutama untuk bersaing 

dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan (Dewi & 

Sudiantara, 2015). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Di Indonesia, universitas atau perguruan tinggi merupakan salah satu studi 

formal yang disiapkan untuk membekali individu dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan penguasaan teknologi agar mampu berkompetisi di zaman 

modern (Aziz & Rahardjo, 2013). Peran perguruan tinggi sangat penting sebagai 

pencetak intelektual muda karena perguruan tinggi adalah tempat mencari ilmu 

bukan hanya secara teori saja namun juga membangkitkan daya nalar mahasiswa 

(Fauziyah, 2015). 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah orang 

yang belajar di Perguruan Tinggi (Poerwadarminta, 2005). Dua kriteria yang diajukan 

untuk menunjukkan akhir masa remaja dan permulaan dari masa dewasa awal 

adalah kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan 

(Santrock, 2003). Mahasiswa yang merupakan tunas 

 
1 



2 
 
 
 
 
 

 

harapan bangsa diharapkan dapat mempertahankan eksistensi bangsa di era 

yang akan datang, maka mahasiswa sudah seharusnya menjadi fokus utama 

guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mereka dapat 

bersaing dalam era sekarang maupun yang akan datang (Afriyeni & Murjito, 

2014). 

 
Menurut Putri, Wiyanti dan Priyatama (2012) mahasiswa dapat 

dikatakan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas jika dirinya dapat 

menunjukkan perilaku yang mencerminkan adanya kedisiplinan, kreativitas 

maupun etos kerja yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya. Pada dewasa ini 

masih dijumpai mahasiswa yang mengulur waktu dan melakukan penundaan 

terhadap tugas dan kewajiban, hal ini dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan 

dalam memenuhi tuntutan tersebut (Putri, Wijayanti & Priyatama, 2012). Pada 

pengambilan data melalui angket tanya jawab secara online selama 16-18 

Agustus 2018 terkait penundaan dalam mengerjakan tugas kepada 

mahasiswa dari berbagai fakultas di Unika Soegijapranata Semarang, 

terdapat sebanyak 50% dari 36 responden yang menjawab adalah mahasiswa 

dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2014. Pada hasil data yang 

diperoleh responden menjawab ketika kuliah sering mendapat tugas disetiap 

pertemuan, sebanyak 18 responden menjawab bahwa setiap minggu selalu 

mendapat tugas dari dosen. Sebanyak 18 responden menjawab bahwa 

mereka melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas dengan sengaja 

sebelum mencoba terlebih dahulu tugas yang akan dikerjakan. 

 
Mendalami hasil data tanya jawab di atas peneliti melakukan survei 

online secara spesifik kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

angkatan 2014. Sebanyak 60 responden yang menjawab survei tersebut 
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terdapat 20 responden dari mahasiswa jurusan Akuntansi, 20 reponden dari 

mahasiswa jurusan Manajemen dan 20 responden dari mahasiswa jurusan 

Pajak. Hasil data tersebut memperlihatkan bahwa perilaku penundaan dalam 

menyelesaikan terbesar didapat dari mahasiswa jurusan Akuntansi, sebanyak 

18 responden menjawab sering melakukan penundaan dalam menyelesaikan 

tugas. Selanjutnya hasil terbesar disusul dari mahasiswa jurusan Manajemen 

sebanyak 12 responden kemudian yang terakhir sebanyak 8 responden dari 

mahasiswa jurusan Pajak. 

 
Berdasarkan data di atas peneliti melakukan wawancara dengan tiga 

narasumber yang berstatus sebagai mahasiswa dari jurusan Akuntansi 

angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang. 

Berdasarkan hasil wawancara informal mengenai proses dalam mengerjakan 

tugas terungkap bahwa mereka sering menunda-nunda dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Hal tersebut terjadi karena banyaknya 

tugas yang diberikan, sibuk dalam berorganisasi, teman dalam kelompok 

tugas yang sulit bekerjasama, sulit membagi waktu dan melakukan hal yang 

menarik. Munculnya perilaku menunda menyelesaikan tugas juga disebabkan 

adanya hambatan-hambatan yang dirasakan, antara lain rasa malas, merasa 

sulit mengerjakan tugasnya, sulit berkonsentrasi, kekurangan referensi data 

dan tugas yang banyak dari berbagai mata kuliah sehingga sulit membagi 

waktu. 

 
Berdasarkan hambatan yang dirasakan oleh narasumber didapatkan 

bahwa faktor terbesar yang memengaruhi mereka melakukan penundaan 

yaitu karena rasa malas untuk menyelesaikan tugasnya padahal ia mampu 

untuk melakukan pada saat itu. Narasumber menambahkan bahwa mereka 
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lebih nyaman meminta contoh dari pekerjaan temannya daripada mereka 

harus memikirkan tugasnya sendiri. Sehingga pada akhirnya narasumber 

memilih melakukan penundaan dalam menyelesaikan tugas secara sengaja. 

 
Dalam proses belajar, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami 

masalah-masalah akademik seperti pengaturan waktu belajar, memilih 

metode belajar untuk mempersiapkan ujian, menyelesaikan tugas-tugas dan 

sebagainya (Nurrudin, 2014). Mayangsari (dalam Ismunandar, 2016) 

mengatakan bahwa hal tersebut akan membawa kesukaran tersendiri pada 

diri mahasiwa jika mereka tidak siap dan tidak mampu menghadapi tuntuntan 

tersebut. 

 
Djamarah (dalam Guna, 2017) mengungkapkan bahwa masalah yang 

dikeluhkan mahasiswa adalah tidak dapat membagi waktunya dengan tepat, 

kapan harus memulai dan mengerjakan sesuatu sehingga waktu yang 

seharusnya dapat bermanfaat terbuang dengan percuma. Kurangnya 

kedewasaan dalam berpikir sering kali memperparah kondisi ini sehingga 

mahasiwa memilih hal-hal yang mudah dikerjakan sekalipun tidak penting 

seperti mencari hiburan. 

 
Menurut Solomon dan Rothblum (dalam Aini & Mahardayani, 2011) 

prokrastinasi suatu perilaku untuk menunda dalam memulai maupun 

menyelesaikan kinerja untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, 

sehingga kinerja menjadi terhambat, tidak pernah menyelesaikan tugas tepat 

waktu, serta sering terlambat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan. 

Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas yang dihadapi, 

keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana 

dan kinerja aktual, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan 
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daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan merupakan aspek-aspek 

prokrastinasi (Ahmaini, 2009). 

 
McCloskey (2011) menyebutkan secara khusus mengenai prokrastinasi 

akademik yaitu kecenderungan untuk menunda-nunda aktivitas yang 

berhubungan dengan belajar di lingkungan akademik. Menurut Ferrari (dalam 

Zusya & Akmal, 2016) konsekuensi dari prokrastinasi akademik adalah 

performa yang kurang, mutu kehidupan individu berkurang, pengaruh negatif 

(menambah beban pikiran, mudah tertekan, tidak percaya diri dan cemas) dan 

menurunnya prestasi. 

 
Prokrastinasi dapat mengakibatkan seseorang banyak kehilangan waktu 

untuk mengerjakan pekerjaannya dan banyak waktu yang sebenarnya 

bermanfaat menjadi terbuang percuma (Putri, Wiyanti & Priyatama, 2012). 

Menurut Ferrari akibat negatif dari perilaku prokrastinasi adalah banyaknya 

waktu yang terbuang sia-sia, dan tugas-tugas menjadi terbengkalai. Apabila 

tugas tersebut diselesaikan maka hasil yang didapat tidak maksimal (Dewi & 

Sudiantara, 2015). 

 
Fenomena prokrastinasi terjadi hampir di setiap bidang kehidupan, salah 

satunya adalah bidang akademik. Ellis dan Knaus (dalam Putri, Wiyanti & 

Priyatama, 2012) memperkirakan bahwa 95% mahasiswa Amerika melakukan 

prokrastinasi dan orang yang suka menunda-nunda mengerjakan tugas seringkali 

memengaruhi perilaku yang dihasilkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

Permasalahan yang sama juga ditemukan di beberapa Perguruan Tinggi, salah 

satunya adalah Unissula Semarang. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan 

dengan mengambil data dari Biro Skripsi Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi 

dan Fakultas Kedokteran Unissula Semarang 
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secara keseluruhan, tahun akademik 2011-2012 ditemukan bahwa semua 

mahasiswa yang registrasi program skripsi ternyata hampir 50 % merupakan 

mahasiswa yang sudah program skripsi lebih dari 3 semester, hal ini diakui 

oleh mahasiswa tersebut karena merasakan kesulitan dalam mengerjakan 

dan menunda-nunda dalam menyelesaikan skripsi (Rohmatun & Taufik, 

2014). Dalam hal ini kasus yang terjadi di Unissula Semarang adalah 

prokrastinasi pada mahasiswa sehingga terjadi kemunduran dalam 

menyelesaikan skripsi hingga lebih dari 3 semester. Fenomena ini juga terjadi 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, hal ini 

didukung melalui angket tanya jawab secara online terdapat 50% dari 36 

responden melakukan prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan dosen. 

 
Prokrastinasi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal salah 

satunya adalah efikasi diri dan faktor eksternal salah satunya adalah gaya 

pengasuhan orang tua atau pola asuh orang tua dalam hal ini adalah yang 

dipersepsikan oleh anak (Rohmatun & Taufik, 2014). Ferrari (dalam 

Rahmawati, 2011) menyatakan bahwa prokrastinasi akademik dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu: pertama faktor internal yang meliputi kepercayaan diri, 

kontrol diri, efikasi diri, motivasi, regulasi diri, kesadaran diri, dan self-critica, 

sedangkan faktor eksternal meliputi gaya pengasuhan orang tua dan kondisi 

atau lingkungan yang toleran. 

 
Dalam penelitian ini peneliti memilih efikasi diri sebagai topik penilitian 

hal ini dikarenakan efikasi diri merupakan salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi terjadinya prokrastinasi akademik. Bandura mengemukakan 

pengertian efikasi diri secara umum, yakni keyakinan pribadi tentang 
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seberapa baik seseorang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

menghadapi situasi yang akan datang (Firdaus, Sismiati & Tjalla, 2012). 

Menurut teori kognitif sosial Bandura, efikasi diri memengaruhi pilihan orang 

dalam membuat dan menjalankan tindakan yang mereka kejar. Efikasi diri 

juga membantu menentukan sejauh mana usaha yang akan dikerahkan orang 

dalam suatu aktivitas, seberapa lama mereka akan gigih ketika menghadapi 

rintangan, dan seberapa ulet mereka akan menghadapi situasi yang tidak 

cocok (Damri, Engkizar & Anwar, 2017). 

 
Menurut Bandura, efikasi diri adalah keyakinan manusia yang 

memengaruhi bentuk tindakan yang mereka pilih untuk dilakukan, sebanyak 

apa usaha yang akan mereka berikan ke dalam aktivitas ini, selama mereka 

bertahan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan, serta ketangguhan 

mereka mengikuti adanya kemunduran (Feist & Feist, 2010). Bandura (dalam 

Baron & Byrne, 2004) juga menjelaskan bahwa efikasi diri adalah evaluasi 

seseorang terhadap kemampuannya atau kompetensinya untuk melakukan 

sebuah tugas, mencapai tujuan, atau mengatasi hambatan. Bandura 

mengatakan bahwa efikasi diri menentukan pemilihan tingkah laku atau 

aktivitas yang akan dilakukan. Individu akan dengan yakin melaksanakan dan 

melakukan aktivitas yang dinilai mampu untuk dilakukannya. Sebaliknya, 

individu akan cenderung menghindari tugas dan situasi yang dipersepsi 

melebihi kemampuannya (Afriyeni & Murjito, 2014). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Khotimah, Radjah dan Handarini (2016) mengenai hubungan 

efikasi diri dengan prokratinasi akademik pada siswa SMP Negeri di Kota 

Malang terdapat terdapat hubungan negatif antara efikasi diri akademik 

dengan prokrastinasi akademik pada siswa SMP Negeri di Kota Malang. 



8 
 
 
 
 
 

 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang akan dilakukan 

peneliti ingin mengetahui hubungan yang terjadi antara efikasi diri yang dimiliki 

mahasiswa dengan perilaku prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan 

tugas dengan hambatan yang terjadi didunia perkuliahan. Hambatan yang 

dirasakan dalam memulai mengerjakan tugas membuat mahasiswa sengaja 

memilih menunda dalam menyelesaikan tugas berdasarakan keinginan 

pribadi. 

 
Dengan tingginya beban tugas perkuliahan di perguruan tinggi, maka 

seorang mahasiswa dituntut memiliki efikasi diri yang tinggi sehingga 

terhindar dari sikap menunda-nunda atau prokrastinasi akademik. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan peneliti melakukan 

penelitian mengenai apakah ada hubungan efikasi diri dengan perilaku 

prokrastinasi akademik dalam meyelesaikan tugas pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 
1.01 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

efikasi diri dengan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 
1.02 Manfaat Penelitian 

 

1.03.01 Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan 

terlebih pada pengembangan ilmu psikologi bidang pendidikan 

khususnya mengenai prokrastinasi akademik dan efikasi diri. 
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1.03.02 Manfaat Praktis 
 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mahasiswa, dosen dan orang 
 

tua  dalam kaitannya dengan  hubungan antara efikasi diri  dengan 
 

prokrastinasi akademik. 


