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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa sangat diharapkan 

dapat menjadi generasi-generasi yang tangguh, memiliki komitmen terhadap 

kemajuan bangsa, juga memiliki intelektual akademik yang baik demi 

menghadapi era globalisasi yang kian menuntut sumber daya manusia yang 

cerdas. Dengan demikian penting sekali bagi seorang mahasiswa untuk selalu 

menggali dan meningkatkan potensi diri, salah satunya yakni dengan cara 

berdisiplin diri dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.  

Mahasiswa juga sebagai subjek yang menuntut ilmu di perguruan tinggi 

tidak akan pernah terlepas dari aktivitas belajar dan keharusan mengerjakan tugas-

tugas studi. Sehingga sangat diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan 

mengatur waktu secara tepat agar tugas-tugas akademik yang dibebankan 

kepadanya bisa terselesaikan tepat waktu dan tercipta kedisiplinan dalam belajar, 

namun pada kenyataannya hanya sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan 

mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. 

Seperti dikemukakan oleh Djamarah (2002) bahwa banyak mahasiswa 

yang mengeluh karena tidak dapat membagi waktunya dengan tepat, kapan harus 

memulai dan mengerjakan sesuatu sehingga waktu yang seharusnya dapat 

bermanfaat terbuang dengan percuma. Hal itu terjadi karena mahasiswa lebih suka 

menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas dan lebih tertarik pada kegiatan 

lain seperti mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa maupun aktivitas lain 
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seperti melihat konser musik, berpacaran, nongkrong di mall, menonton film di 

bioskop, bermain game on line dan game playstation, dan mengerjakan tugasnya 

pada malam hari H-1 batas pengumpulan yang telah ditentukan, yang 

menyebabkan keterlambatan dalam mengumpulkan tugas laporan praktikum yang 

mengakibatkan pengurangan nilai (hasil wawancara penulis pada enam 

mahasiswa Psikologi Univeraitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan 2010, 02 

mei 2012). 

Dalam  kancah  psikologi,  fenomena  menunda-nunda  pekerjaan  dikenal 

dengan  istilah  prokrastinasi.  Prokrastinasi  dalam  American  College  

Dictionary (Burka  &  Yuen,  1983)  berasal  dari  kata  procrastinate  yang  

diartikan menunda  untuk  melakukan  sampai  waktu  atau  hari  berikutnya.  

Prokrastinasi melibatkan pemahaman bahwa individu diharapkan mampu 

melakukan suatu aktivitas dan bahkan ingin melakukanya, namun gagal dalam 

memotivasi dirinya untuk melaksanakan aktivitas tersebut dalam batasan waktu 

yang diharapkan individu tersebut. Prokrastinasi dicirikan dengan penundaan 

untuk memulai suatu pekerjaan atau tugas, sehingga memunculkan suatu 

pengalaman yang tertekan karena tidak mengerjakan tugas tersebut lebih awal. 

Begitu pula Solomon dan Rothblum (1984) yang mengartikan prokrastinasi 

sebagai tindakan yang tidak perlu dengan penundaan suatu pekerjaan atau tugas 

hanya untuk memperoleh pengalaman yang tidak menyenangkan. 

Lebih  lanjut,  Boice  (1996) menambahkan  bahwa  prokrastinasi  

mempunyai  2  karakteristik.  Pertama, prokrastinasi  dapat  berarti  menunda 

sebuah tugas yang penting  dan  sulit  daripada tugas  yang  lebih  mudah,  lebih  
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cepat  diselesaikan, dan  menimbulkan  lebih  sedikit kecemasan.  Kedua,  

prokrastinasi  dapat  berarti  juga  menunggu  waktu  yang  tepat untuk  bertindak  

agar  hasil  lebih  maksimal  dan  resiko  minimal  dibandingkan apabila  

dilakukan  atau  diselesaikan  seperti  biasa,  pada  waktu  yang  telah ditetapkan.   

Menurut Knaus (1986) bahwa prokrastinasi dalam mengerjakan tugas-

tugas akademik digolongkan kedalam bentuk prokrastinasi akademik. Lebih 

lanjut, prokrastinasi akademik dapat diasosiasikan pula dengan menyerahkan 

tugas melewati batas waktu, mengalami kecemasan dalam menghadapi tes, 

mendapatkan nilai mata kuliah yang rendah (Solomon & Rothblum dalam 

Holmes, 2000). Hal senada juga dikatakan oleh Ferrari & McCown (1995) bahwa 

mahasiswa yang berperilaku prokrastinasi akan meletakkan tugas kuliah pada 

perioritas terakhir dibandingkan memulai aktivitas lain seperti bertemu dengan 

teman. Individu ini juga cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah, 

kesadaran yang rendah, kehilangan harapan, dan menghindari keterlibatan dalam 

kerja kelompok kecil. Pelaku prokrastinasi akademik juga memiliki tingkat 

toleransi terhadap kecemasan yang rendah, secara sederhana tidak bisa mengenai 

tugas yang berat. Hal ini disebabkan oleh perfeksionisme dan ketakutan akan 

gagal (fear of failure)  (Burka & Yuen, 1983). Prokrastinasi merupakan 

konsekuensi yang cukup serius bagi mahasiswa, dimana kehidupanya 

dikarakteristikan dengan banyaknya tugas yang dikerjakan pada saat tenggang 

waktu, mahasiswa yang memiliki kecenderungan prokrastinasi yang tinggi tidak 

hanya memiliki nilai akademik yang rendah namun juga tingkat stress yang tinggi, 

begitu pula dengan tingkat kesehatan yang rendah. 
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Prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa banyak terjadi di 

perguruan tinggi(Solomon & Rothblum dalam Holmes, 2000). Beberapa 

penelitian yang mendukung hal tersebut diantaranya penelitian Ellis dan Knaus 

(dalam Holmes, 2000) melaporkan bahwa 70% mahasiswa Amerika melakukan 

prokrastinasi akademik. Solomon dan Rothblum (dalam Young & Fritzsche, 

2002) juga meneliti hal yang sama terhadap 291 mahasiswa Amerika dengan 

mendapatkan hasil yang lebih spesifik yaitu lebih dari 40% partisipan selalu 

melakukan prokrastinasi dalam tugas menulis. Berdasarkan penelitian Solomon 

dan Rothblum (1984), dilaporkan bahwa paling banyak mahasiswa melakukan 

prokrastinasi ketika menulis lembar tugas, dengan persentase sebanyak 46% 

sedangkan 30% ketika membaca tugas mingguan, 28% ketika belajar untuk ujian, 

23% ketika menghadiri kelas, dan 11% pada tugas-tugas administratif.  

Pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sendiri, khususnya 

Fakultas Psikologi berdasarkan data dari administrasi perpustakaan UMS 

(Universitas Muhammadiyah Surakarta)  pada tahun 2012 keterlambatan 

mengembalikan buku di perpustakaan untuk mahasiswa seluruh Fakultas UMS 

(Universitas Muhammadiyah Surakarta) didapatkan bahwa mahasiswa Fakultas 

Psikologi yang paling banyak mengalami keterlambatan mengembalikan buku 

perpustakaan  sebanyak  24,83%,  Data dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Perbandingan Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan 

Pusat UMS(Universitas Muhammadiyah Surakarta) Pada Tahun 2012 

NO FAKULTAS JUMLAH NO  FAKULTAS JUMLAH 

1. FKIP  8, 80% 7.  FAI 11,11% 

2. EKONOMI 13, 38% 8.  ILMU KEDOKTERAN 5, 70% 

3.  HUKUM 8, 76% 9.  ILMU KESEHATAN 8, 73% 

4.  TEKNIK 24, 16% 10. FARMASI 10, 70% 

5.  GEOGRAFI 9, 96% 11. KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

8, 67% 

6.  PSIKOLOGI 24, 83%    

 

Serta data yang diperoleh dari seluruh mahasiswa tahun ajaran Fakultas 

Psikologi UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang masih aktif 

didapatkan bahwa mahasiswa angkatan 2010 tercatat paling banyak yang 

mengalami keterlambatan mengembalikan buku di perpustakaan pusat 

dibandingkan dengan tiga generasi angkatan lain yakni sebesar 28,12%  Data 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 2 

Perbandingan Tahun Ajaran Angkatan Mahasiswa Fakultas Psikologi Yang 

Terlambat Mengembalikan Diperpustakaan Pusat UMS (Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) Pada Tahun 2012 

NO TAHUN ANGKATAN MAHASISWA JUMLAH 

1.  Mahasiswa angkatan 2009 8,33% 

2.  Mahasiswa angkatan 2010 28,12% 

3.  Mahasiswa angkatan 2011 5,42% 
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Data yang hampir sama dari pembayaran SPP, yang diperoleh dari BAK 

(Badan Administrasi Keuangan) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

tahun 2012 mahasiswa Fakultas Psikologi tercatat keterlambatan membayar SPP 

(Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) yakni sebesar 19,63% dan untuk 

mahasiswa angkatan 2010 tercatat keterlambatan yang paling tinggi yakni tercatat 

sebesar 21,48% mengalahkan pada mahasiswa angkatan lain yang masih aktif 

yakni mahasiswa angkatan 2009 sebesar 20,83% dan angkatan 2011 sebesar 

9,04%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3 

Perbandingan Tahun Ajaran Angkatan Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Yang Terlambat Membayar SPP (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) 

Pada Tahun 2012 

NO TAHUN ANGKATAN MAHASISWA JUMLAH 

1. Mahasiswa angkatan 2009 20, 83% 

2. Mahasiswa angkatan 2010 21, 48% 

3. Mahasiswa angkatan 2011 9. 04% 

 

Melihat fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa di kalangan UMS 

(Universitas Muhammadiyah Surakarta) khususnya Fakultas Psikologi juga terjadi 

prokrastinasi akademik untuk pembayaran SPP (Sumbangan Pembiayaan 

Pendidikan) dan pengembalian buku perpustakaan, yang prosentasenya begitu 

banyak dan jumlahnya tertinggi dari seluruh  semua fakultas,  hal tersebut sudah 

mengindikasikan adanya prokrastinasi akademik, baik untuk mahasiswa 

perempuan maupun mahasiswa laki-laki. Namun demikian ada beberapa 
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penelitian yang menemukan telah terjadi perbedaan prokrastinasi berdasarkan 

jenis kelamin. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Balkis (2009) yang telah menemukan 

ada perbedaan tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa keguruan 

berdasarkan jenis kelamin yakni mahasiswa laki-laki lebih tinggi prokrastinasi 

akademiknya dibandingkan dengan mahasiswa perempuan. Namun ada penelitian 

lain hasilnya berkebalikan maupun tidak ada perbedaan, seperti hasil penelitian 

Dolye dan Paludi (dalam Balkis, 2009) yang hasilnya ternyata perempuan lebih 

tinggi mengalami prokrastinasi  akademik, sedangkan pada penelitian Atiles dan 

Perez, (dalam Balkis, 2009) prokrastinasi akademik lebih tinggi terjadi pada laki-

laki. Menurut Balkis (2009) hal ini terjadi karena pengaruhnya bukan semata-mata 

pada jenis kelaminnya namun lebih pada peran gendernya. Yang dimaksud peran 

gender disini adalah tuntutan dari budaya setempat yang menuntut gender tertentu 

melakukan peran sesuai dengan gendernya.  

Penelitian tentang perbedaan gender yang dilakukan dalam budaya Turki 

sebelum era 1990an, ditemukan bahwa anak laki-laki dan perempuan akan 

mengalami tahap sosialisasi yang berbeda. Dalam kebudayaan Turki tersebut anak 

perempuan akan mengalami tahap sosialisasi yang dituntut sesuai peran 

gendernya yakni melakukan perawatan dan hubungan kemasyarakatan. Namun 

setelah tahun 1990an perubahan peran gender tradisional terjadi dibawah 

pengaruh perkembangan sosial, ekonomi dan budaya, dimana anak perempuan 

cenderung mulai mengadopsi peran untuk sukses dan motivasi sebagaimana 

kesuksesan dan motivasi dalam praktik-praktik keperawatan tradisional.  
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Motivasi untuk sukses pada anak perempuan meningkat bersamaan dengan 

meningkatnya tingkat pendidikan, seperti hasil studi dari Özgüngör (dalam Balkis, 

2009) yang mengindikasikan bahwa calon-calon guru perempuan mempunyai 

motivasi lebih besar untuk belajar dan berprestasi dibanding calon guru laki-laki, 

dan perempuan juga memasuki pelajaran dengan tingkat kecemasan yang lebih 

rendah dibanding calon guru laki-laki. Penyelesaian dan tanggung jawab terhadap 

waktu sebagai fungsi kecenderungan sukses dan motivasi juga dapat menurunkan 

perilaku prokrastinasi pada perempuan.  

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dapat diasumsikan bahwa 

antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan signifikan pada tingkat 

prokrastinasinya. Sedangkan untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sendiri mempunyai beberapa fenomena berdasarkan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis yakni bahwa tidak ada perbedaan berperilaku menunda-

nunda tugas perkuliahan antara mahasiswa perempuan dan laki-laki. Selain itu 

status tempat tinggal antara mahasiswa yang tinggal di kos dan mahasiswa yang 

tinggal bersama orang tua juga tidak berbeda.  

Namun pada mahasiswa yang tinggal di kos diasumsikan mempunyai 

tingkat prokrastinasi akademik yang lebih rendah dari pada mahasiswa yang 

tinggal bersama orang tua sebab jauh dari orang tua maka mahasiswa tersebut 

mempunyai dan mempersiapkan bekal rasa tanggungjawab yang tinggi untuk 

keinginan segera menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi yang berada di luar 

kota, serta mahasiswa tinggal di kos atau dengan kata lain jauh dari orang tua 

lebih mempersiapkan mental akademik untuk menempuh pendidikan perguruan 
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tinggi di luar kota dengan betuk cara lebih fokus untuk segera menyelesaikan 

tugas perkuliahan dan tidak menunda-nunda mengerjakan tugas perkuliahan serta 

aktif dalam proses perkuliahan dan mahasiswa yang tinggal di kos atau jauh dari 

pengawasan orang tua memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan sehari-hari 

dengan mandiri, dengan kata lain bahwa mahasiswa yang tinggal di kos lebih 

mempunyai kemampuan beradaptasi atau lebih mudah untuk penyesuaian diri 

sebagai mahasiswa dengan tuntutan yang beragam dalam hal akademik maupun 

non akademik dari pada mahasiswa yang tinggal bersama orang tua. Hal ini sesuai  

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah dkk (2010) bahwa semakin 

tinggi penyesuaian diri maka akan semakin rendah prokrastinasi akademik, dan 

sebaliknya semakin rendah penyesuaian diri maka akan semakin tinggi 

prokrastinasi akademik.  

Serta hasil Penelitian oleh Rizvy (dalam zakiyah 2010) yang 

mengungkapkan bahwa tingkat kecemasan yang tinggi dan kemampuan adaptasi 

yang rendah dapat mendorong ke arah prokrastinasi akademik. Sedangkan 

Schneider (dalam zakiyah 2010) berpendapat bahwa penyesuaian diri adalah 

usaha individu untuk berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik dan 

frustrasi yang dialami didalam dirinya. Usaha individu tersebut bertujuan untuk 

memperoleh keselarasan dan keharmonisan antara tuntutan dalam diri dengan apa 

yang diharapkan oleh lingkungan.  

Dalam hal ini bahwa mahasiswa yang tinggal dikos lebih tinggi dan siap 

untuk penyesuaian diri dari pada mahasiswa yang tinggal bersama orang tua 

dengan demikian mahasiswa yang tinggal di kos akan semakin rendah 
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prokrastinasi akademik, mahasiswa sesuai dengan usia dan jenjang pendidikanya 

seharusnya sudah mandiri dan mengerti akan kehidupanya sendiri serta mulai 

belajar untuk bertanggung jawab seperti orang dewasa, mahasiswa yang tinggal 

sendiri di pemondokan atau kos akan lebih dapat belajar mandiri dari pada 

mahasiswa yang tinggal bersama orang tuanya, adapun yang mempengaruhi 

tingginya prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang tinggal dengan orangtua 

yaitu kemandirian seorang mahasiswa, hal ini diperkuat hasil penelitian 

Widyawatie (2009) bahwa mahasiswa yang tinggal di rumah bersama orang tua 

sedang, sedangkan mahasiswa yang tinggal di asrama tingkat kemandirianya 

tergolong sedang dengan kecenderungan ke tingkat tinggi yang lebih besar.  

Ditambahkan dengan hasil wawancara sederhana yang dilakukan kepada 

subjek dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang tinggal bersama orang tua 

diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas kegiatan akademik dan non 

akademik, orang tua menaruh kepercayaan kepada anaknya dengan anggapan 

bahwa mahasiswa sudah dewasa sehingga dapat mengatur waktu dalam proses 

belajar maupun mengerjakan tugasnya dengan demikian orang tua jarang 

mengigatkan dan membimbing, akan tetapi pada kenyataan banyak responden 

yang mengutarakan bahwa jarang untuk melakukan hal tersebut, lebih memilih 

kegiatan lain seperti bermain serta mengerjakan tugas diakhir batas pengumpulan 

yang telah ditentukan dan dengan beranggapan bahwa orang tua jarang 

mengawasi atau memonitornya sehingga cukup bebas untuk melakukan kegiatan 

yang bertolak belakang dengan belajar dan mengerjakan tugas .  



11 
 

Hasil wawancara lain pada mahasiswa yang tinggal di kos bahwa subjek 

lebih merasa terbantu dan diberi kemudahan oleh lingkungan kos yang 

mendukung untuk belajar serta mendukung segera untuk menyelesaikan tugas dan 

lebih mudah mendapatkan informasi baru tentang perubahan materi perkuliahan 

dan kemudahan mencari bahan materi perkuliahan untuk belajar menghadapi 

ujian, serta apabila ada kesulitan tentang mengerjakan tugas dapat langsung 

bertanya pada teman satu kos.  

Berdasarkan uraian di atas maka muncul permasalahan: “apakah benar ada 

perbedaan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang tinggal di kos dengan 

yang tinggal bersama dengan orangtua dan pada mahasiswa laki-laki dan 

perempuan?” sehingga penulis mengajukan judul “prokrastinasi akademik ditinjau 

dari tempat tinggal dan jenis kelamin.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Perbedaan prokrastinasi akademik antara mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tinggal di kos dengan yang 

tinggal bersama orang tua. 

2. Perbedaan prokrastinasi akademik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan 

pada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Tingkat prokrastinasi akademik pada subjek penelitian 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Bagi pimpinan universitas hasil penelitian ini memberikan sumbangan 

informasi berupa prokrastinasi akademik ditinjau dari tempat tinggal dan jenis 

kelamin, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan agar 

mahasiswa tidak mengalami penundaan dalam menyelesikan tugasnya. 

2. Bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

berupa prokrastinasi akademik, sehingga dosen dalam memberikan tugas 

tidak terpaku pada hasil jadi tugas kuliah mahasiswanya tetapi juga 

memberikan pemahaman terkait proses dan aturan dalam mengerjakan supaya 

tidak terjadi prokrastinasi akademik dalam menegrjakan tugas. 

3. Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Bagi subjek penelitian khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta hasil penelitian ini memberikan sumbangan informasi berupa data-

data empirik mengenai prokrastinasi akademik ditinjau dari tempat tinggal 

dan jenis kelamin, sehingga mampu menerapkan kerjasama dan disiplin 

dalam mengerjakan tugas agar tidak terjadi prokrastinasi akademik. 

4. Bagi Ilmuwan Psikologi  

Hasil penelitian ini, memberikan sumbangan berupa wacana pemikiran 

dan data-data empirik tentang prokrastinasi akademis ditinjau dari tempat 

tinggal dan jenis kelamin, dan dapat dijadikan sebagai acuhan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.  
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam 

mengembangkan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan 

prokrastinasi akademik. 


