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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 termasuk mata kuliah praktikum. Di perguruan tinggi, seorang 

dosen yang mengampu mata kuliah praktikum biasanya akan dibantu seorang 

asisten, yang tujuannya yakni menjamin proses pelaksanaan, dan evaluasi praktik 

berjalan baik dan melewati pengendalian yang memadai. Ruang lingkup yang 

dilakukan oleh seorang asisten mata kuliah praktikum adalah meliputi hal-hal yang 

berkaitan dengan persiapan hingga selesainya kegiatan praktik di lingkungan 

laboratorium/bengkel/studio (Peraturan Pemerintah tahun 1990 dalam Bpm 

Unnes.ac.id, 2012).  

Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2014 kepada delapan orang asisten 

mata kuliah dan lima orang kepala laboratium di beberapa fakultas dan menyatakan 
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bahwa sebagian besar tugas asisten meliputi pengecekan alat sebelum praktikum, 

membimbing praktikan dalam melakukan praktikum, memberikan asistensi untuk 

persiapan praktikum maupun pembuatan laporan praktikum, mengkoreksi laporan, 

menilai laporan, dan memberikan soal pretest sebelum dilakukan praktikum. 

Dengan demikian maka penting sekali peran seorang asisten bagi dosen yang 

mengampu mata kuliah praktikum. Karena tugas asisten mata kuliah praktikum 

adalah membantu para dosen agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik dan tepat 

waktu (Peraturan Pemerintah tahun 1990 dalam Bpm Unnes.ac.id, 2012).  

Kenyataannya asisten mata kuliah praktikum memiliki status ganda yakni 

sebagai asisten dan sebagai mahasiswa, sehingga banyak diantara mereka 

menunda-nunda tugas seperti mengoreksi laporan, menunda untuk merekap hasil 

nilai dan diserahkan kepada dosen, mengecek alat praktikum, mengisi jurnal 

praktikum dan absen laboratorium. Asisten mata kuliah praktikum harus bisa 

membagi waktu agar semua tugasnya terselesaikan dengan baik . 

Fenomena  menunda-nunda  pekerjaan  dalam kancah psikologi dikenal 

dengan  istilah  prokrastinasi.  Pengertian prokrastinasi  dalam  American  

College  Dictionary (Burka & Yuen dalam Rosario, dkk, 2009)  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 
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tugas, sehingga memunculkan suatu pengalaman yang tertekan karena tidak 

mengerjakan tugas tersebut lebih awal. Begitu pula Solomon dan Rothblum (dalam 

Rosario, Costa, Nunez, Pienda, 2009) yang mengartikan prokrastinasi sebagai 

tindakan yang tidak perlu dengan penundaan suatu pekerjaan atau tugas hanya 

untuk memperoleh pengalaman yang tidak menyenangkan. 

Prokrastinasi yang lazim dilakukan oleh asisten mata kuliah praktikum 

adalah berupa penundaan penyerahan tugas pengoreksian kepada dosen. Dikatakan 

oleh Ferrari (2001) bahwa mahasiswa atau yang berperan sebagai asisten mata 

kuliah praktikum yang berperilaku prokrastinasi akan meletakkan tugas yang 

diberikan dosen pada prioritas terakhir dibandingkan memulai aktivitas lain, seperti 

misalnya lebih memilih bertemu dengan teman. Individu seperti ini juga cenderung 

memiliki kepercayaan diri yang rendah, kesadaran yang rendah, kehilangan 

harapan, dan menghindari keterlibatan dalam kerja kelompok kecil.  

Pelaku prokrastinasi pada asisten mata kuliah praktikum termasuk dalam 

prokrastinasi dalam pekerjaan. Prokrastinasi dalam pekerjaan menurut Eerde 

(2003) biasanya terjadi ketika individu berada di bawah tekanan.  Hal itu terjadi 

seperti meningkatnya otonomi dan tanggung jawab dalam pekerjaan yang 

bersamaan dengan meningkatnya tekanan untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan 

atau produk tersebut yang pada akhirnya sangat mempengaruhi kehidupan kerja 

mereka. Kemudian menurut Perlow, 1999 (dalam Eerde, 2003) bahwa tekanan 

dalam pekerjaan tersebut akan mengarah pada pengekspresian seperti “kelaparan 

akan waktu” yang mengindikasikan perasaan mempunyai begitu banyak pekerjaan 

namun waktunya tidak cukup. Lapar akan waktu tidak hanya muncul dari 



4 

 

permintaan produk/hasil pekerjaan tapi juga dari bagaimana individu secara efektif 

menggunakan waktu yang tersedia untuknya. Proskrastinasi dapat dianggap bagian 

dari siklus yang tidak berujung pangkal yang meningkatkan tekanan waktu. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 Maret 2014 

kepada kepada delapan orang asisten mata kuliah. Salah satu dari mereka 

memberikan pernyataan bahwa memilih menunda untuk mengoreksi laporan dan 

lebih memilih mengerjakan tugas kuliah terlebih dahulu yang dirasa deadline-nya 

lebih dekat. Ada juga yang memilih untuk bermain atau jalan-jalan sehingga 

menunda mengoreksi laporan yang deadline-nya masih lama walaupun pada 

akhirnya pekerjaan itu dikumpulkan sesuai deadline karena pekerjaan itu adalah 

tanggung jawab seorang asisten dan harus diselesaikan. Ada juga yang memberikan 

beberapa pernyataan bahwa terkadang malas membawa laporan pulang ke rumah 

karena banyak dan meninggalkan laporan itu diloker terlebih dahulu, beberapa hari 

kemudian baru diambil untuk dikoreksi. 

Apabila prokrastinasi dibiarkan berlarut-larut pada gilirannya akan 

menimbulkan stres kerja atau sumber dari stres kerja (Beheshtifar, Hoseinifar & 

Moghadam, 2011). Dengan demikian alangkah baiknya bila proskrastinasi dalam 

pekerjaan dapat dihindarkan pada para pekerja, termasuk asisten mata kuliah 

praktikum. Oleh sebab itu perlu dicari faktor penyebab proskrastinasi dalam 

pekerjaan.   

Prokrastinasi adalah jenis dari anti motivasi (anti-motivation) yang 

berhubungan dengan rendahnya regulasi diri (self-regulation), efikasi diri, dan 

self-esteem dan berasosiasi dengan tingginya kecemasaan serta stress. 
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((Howell,Watson, Powell, & Buro, 2006; Sirois, 2004; Tice & Baumeister, 1997, 

dalam Klassen, Chong, Krawchuk, Huan, Wong, & Yeo, 2009). Salah satu faktor 

yang mendorong munculnya prokrastinasi pekerjaan adalah kurangnya regulasi 

diri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Morford (dalam Beheshtifar, 

dkk, 2011) bahwa prokrastinasi terjadi akibat gagalnya regulasi diri. 

Menurut Woolfolk (2010) bahwa kemampuan regulasi diri merupakan hasil 

dari adanya sense of personal agency, yaitu rasa dimana seseorang menganggap 

dirinya bertanggung jawab atas usaha pencapaian hasil, maka dari itu individu 

membuat pilihan, membuat rencana untuk tindakan, memotivasi dan mengatur 

jalannya rencana dan tindakan. 

Zimmerman (2000) menerangkan regulasi diri sebagai suatu proses yang 

berlangsung membentuk suatu siklus; diawali dengan ditetapkannya tujuan dan 

dibuatnya rencana pencapaian tujuan dalam fase forethought, seseorang akan 

bertindak menurut strategi yang telah dibuatnya dan mengontrol dirinya agar tetap 

berada di jalur menuju tujuan dalam fase performance, dan ketika individu 

mencapai hasil, ia membuat suatu evaluasi dan menentukan reaksi selanjutnya 

untuk kembali melanjutkan usaha atau berhenti dalam fase self-reflection. 

Menghadapi penyebab prokrastinasi tersebut diperlukan kemampuan 

asisten untuk mengatur strategi pencapaian, menentukan target, serta memikirkan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan dan 

pada akhirnya mampu mengevaluasi kesuksesannya ketika menjadi seorang asisten 

sehingga menyebabkan mereka memiliki dorongan yang kuat untuk belajar dan 

berpartisipasi aktif dalam tugasnya menjadi seorang asisten.  
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Berdasarkan uraian di atas maka muncul permasalahan: “Apakah benar ada 

hubungan antara regulasi diri dengan prokrastinasi menyelesaikan tugas pada 

mahasiswa asisten mata kuliah praktikum?” sehingga penulis mengajukan judul 

“Hubungan antara regulasi diri dengan prokrastinasi menyelesaikan tugas pada 

asisten mata kuliah praktikum.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara regulasi diri dengan prokrastinasi menyelesaikan tugas 

asisten mata kuliah praktikum. 

2. Peranan regulasi diri terhadap prokrastinasi menyelesaikan tugas pada asisten 

mata kuliah praktikum. 

3. Tingkat regulasi diri pada asisten mata kuliah praktikum. 

4. Tingkat prokrastinasi menyelesaikan tugas pada asisten mata kuliah praktikum. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Ketua Laboratorium 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan informasi berupa 

prokrastinasi menjalankan tugas sebagai asisten mata kuliah praktikum 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan agar 
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asisten asisten mata kuliah praktikum tidak melakukan penundaan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

2. Bagi Dosen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi berupa prokrastinasi dalam pekerjaan, sehingga dosen dalam 

memberikan pekerjaan hendaknya tidak menimbulkan tekanan yang 

berlebihan kepada mahasiswa asisten mata kuliah praktikum. 

3. Bagi Subyek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi subyek penelitian agar tidak melakukan prokrastinasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan sebagai asisten mata kuliah praktikum dengan 

cara dapat meregulasi diri secara baik. 

4. Bagi Ilmuwan Psikologi  

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan berupa wacana pemikiran 

dan data-data empirik tentang prokrastinasi dalam pekerjaan sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

selanjutnya.  

 

 


