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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam bidang akademik selalu menjadi impian bagi seluruh 

mahasiswa. Prestasi yang cemerlang merupakan hasil dari proses akademik yang 

dijalani secara baik dan terorganisir. Pada kenyataannya, sistem akademik di 

perguruan tinggi yang berbeda dengan sistem pendidikan di SD, SMP dan SMA, 

dimana mahasiswa dituntut untuk berperan mandiri selama menjalani proses 

akademik, hal tersebut membuat mahasiswa mengalami kendala, salah satu 

hambatan yang sering dialami mahasiswa dalam mencapai kesuksesan akademik 

yaitu penundaan akademik (prokrastinasi akademik). 

Prokrastinasi akademik telah menjadi virus dikalangan peserta didik 

terutama mahasiswa. Prokrastinasi akademik dianggap sebagai fenomena 

kompleks yang berkaitan dengan kognitif , afektif, dan perilaku yang melibatkan 

unsur penundaan yang disengaja secara khusus, meskipun tindakan tersebut 

kemungkinan memiliki konsekuensi yang negatif (Piers, 2007). Perilaku 

prokrastinasi akademik merupakan perilaku menunda tugas akademik yang sudah 

menjadi pola kebiasaan yang menetap. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Bezci dan Vural (2013) menunjukan 

bahwa mahasiswa perempuan memiliki prestasi jauh lebih tinggi dibanding 

dengan laki-laki. Hal ini mengatakan bahwa mahasiswa laki-laki lebih banyak 

mengalami prokrastinasi akademik, sehingga berpengaruh pada rendahnya 

prestasi akademik yang diraih. Surijah dan Tjundjing (2007) telah lebih dulu 
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melakukan penelitian terkait prokrastinasi akademik di Indonesia dan hasil yang 

didapatkan bahwa mahasiswa laki-laki lebih banyak melakukan prokrastinasi 

akademik dibandingkan mahasiswa perempuan. Lantas hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Piers (2007) melihat tingkat prokrastinasi akademik dari usia 

seseorang, hasil yang didapatkan bahwa semakin matang usia, semakin terjadi 

penurunan perilaku prokrastinasi akademik. 

Prokrastinator akan menerima konsekuensi atau dampak seperti yang telah 

diungkapkan oleh Beszi dan Vural (2013) salah satunya menurunya prestasi 

akademik. Hal tersebut dikarenakan menurunnya motivasi belajar (Jackson, 

Fritch, Nagasaka, & Pope, 2003). Data persentase mahasiswa yang belum lulus 

dan masa studi lebih dari lima tahun dan kurang dari lima tahun di universitas X 

dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1.  

Persentase Mahasiswa Belum Lulus Per Tanggal 11-12-2014 

 

 

No 

 

Program Studi 

Persentase Mahasiswa Belum Lulus 

>5 Tahun ≤5 Tahun 

1 Psikologi 10% 7% 

2 Teknik Mesin 9% 5% 

3 Hukum 8% 6% 

4 Ilmu Komunikasi 7% 6% 

5 Akuntansi 5% 7% 

 (Sumber: Biro Administrasi Akademik Universitas X) 

Berdasarkan hasil data dari Biro Administrasi Akademik dari tiga puluh 

tiga program studi di Universitas X didapatkan lima besar program studi yang 

paling tinggi tingkat prokrastinasi akademik. Alasan mengambil lima besar 

program studi yaitu dari melihat data masa studi mahasiswa lebih dari lima tahun 

dan dibawah lima tahun per program studi masing masing sebesar ≥ 5%. Psikologi 
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menduduki peringkat pertama tingkat prokrastinasi akademik. Berdasarkan 

ketentuan dari universitas X, bahwa dalam satu tahun selalu menggelar tiga kali 

periode wisuda, setiap fakultas diharuskan untuk meluluskan sembilan puluh 

mahasiswa per periode wisuda, akan tetapi fakultas Psikologi hanya dapat 

meluluskan empat puluh hingga lima puluh mahasiswa per periode wisuda, 

dengan demikian fakultas Psikologi hanya mampu memenuhi kurang lebih enam 

puluh persen dari seratus persen kuota yang telah ditentukan oleh pihak 

universitas X. Berikut ini jumlah mahasiswa yang belum lulus dan masih terdaftar 

di fakultas Psikologi universitas X, dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. 

Jumlah Mahasiswa Psikologi yang Belum Lulus/Angkatan Per Tanggal 11-12-2014 

 

No Angkatan Jumlah 

1 2005 61 

2 2006 36 

3 2007 32 

4 2008 61 

5 2009 110 

6 2010 223 

             Total 523 

 (Sumber: Biro Administrasi Akademik Universitas X) 

Perilaku prokrastinasi akademik terjadi karena adanya beberapa faktor 

diantaranya faktor internal yaitu evaluasi diri, efikasi diri, locus of control, 

regulasi diri, kesadaran diri dan kecemasan (Chow,2011; Ferrari,2001; 

Onwuegbuzie, 2004; Schraw, Olafson, & Wadkins, 2007;). Faktor eksternal yang 

mempengaruhi prokrastinasi akademik seperti: pola asuh orangtua, kelelahan, tipe 

tugas, usia, jenis kelamin, lingkungan sekolah dan peer group (Aderanti, 

Williams, Oyinloye, & Uwanna, 2013; Koushki, Liaght, & Kamali, 2014). 
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  Penelitian yang dilakukan oleh Ferrari (1992) yang  mengambil subjek 

secara acak dari mahasiswa-mahasiswa universitas yang bersedia untuk dijadikan 

subjek penelitian, didapatkan korelasi negatif antara kesadaran diri dengan 

prokrastinasi. Pada tahun 2001 Ferrari juga melakukan penelitian kembali dengan 

mengambil subjek subjek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni 

mahasiswa psikologi di universitas negara barat mengenai kesadaran diri dengan 

prokrastinasi akademik dan Ferrari memperoleh hasil yang tetap sama dengan 

penelitian Ferrari sebelumnya.  

Menurut Klassen, Krawchuk dan Rajani (2008) menyatakan bahwa efikasi 

diri memiliki peran dalam menumbuhkan rasa keyakinan akan kompetensi yang 

dimiliki diri sendiri untuk menghadapi tugas akademik. Didukung dengan 

penjelasan dari Kandemir, Ilhan, Ozpolat dan Palanci (2014) mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri yang baik tidak akan pernah merasa rendah diri tetapi akan 

selalu merasa percaya diri bahwa individu tersebut mampu untuk melaksanakan 

semua tugas dengan baik, dengan demikian mahasiswa yang memiliki efikasi diri 

tinggi maka mahasiswa tersebut lebih memilih untuk menghindari prokrastinasi 

akademik dan mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah maka akan cenderung 

lebih memilih untuk menunda-nunda tugas akademik yang diberikan.  

  Penelitian yang telah dilakukan oleh Klassen, Krawchuk dan Rajani 

(2008) didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

efikasi diri dengan prokrastinasi akademik. Hasil penelitian yang sama dari Odaci 

(2011) bahwa terdapat korelasi negatif antara efikasi diri dengan prokrastinasi 

akademik. Efikasi diri memiliki peran dalam tingkat prokrastinasi akademik, hasil 



7 

 

tersebut dapat dimaknai semakin rendah efikasi diri maka semakin tinggi tingkat 

prokrastinasi akademik dan begitu pula sebaliknya.  

Kesadaran diri merupakan salah satu komponen dari kecerdasan 

emosional, kesadaran diri pada mahasiswa diperlukan untuk memahami akan 

pentingnya pendidikan dan memikirkan dampak dari prokrastinasi akademik. 

Didukung dengan efikasi diri yang berkontribusi dalam meminimalisir 

prokrastinasi akademik yang telah menyebar di kalangan mahasiswa, sehingga 

dua faktor tersebut mampu mempengaruhi tinggi rendahnya prokrastinasi 

akademik dikalangan mahasiswa (Chow, 2011; Hen & Goroshi, 2014).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara kesadaran diri dan 

efikasi diri dengan prokrastinasi akademik mahasiswa?. 

C. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara kesadaran diri dan efikasi diri dengan 

prokrastinasi akademik 

2.  Mengetahui hubungan antara kesadaran diri dengan prokrastinasi akademik 

3. Mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik 

4. Mengetahui tingkat kesadaran diri dan efikasi diri terhadap prokrastinasi 

akademik. 

 

 



8 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis  

a. Menjadi bahan evaluasi bagi para mahasiswa untuk instropeksi diri 

dalam meningkatkan kesadaran diri dan efikasi diri agar terhindar dari 

perilaku prokrastinasi akademik. 

b. Mahasiswa mengetahui dampak negatif dari perilaku prokrastinasi 

akademik. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi pandangan dan  rujukan penelitian 

selanjutnya khususnya dalam bidang psikologi pendidikan. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mereferensikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan variabel dalam penelitian antara lain: penelitian 

yang dilakukan oleh Schraw, Wadkins dan  Olafson (2007) mendapatkan hasil 

penelitian berupa grand teori mengenai prokrastinasi akademik, yang pertama 

paradigma prokrastinasi akademik diperoleh dari kondisi mahasiswa, aspek 

adaptive dan maladaptive terjadi pada pelaku prokrastinasi akademik serta 

munculnya prokrastinasi akademik dikarenakan prinsip yang salah yang tertanam 

dalam diri seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Tondok, Ristyadi dan 

Kartika (2008) mendapatkan hasil bahwa para mahasiswa prokrastinasi lebih 

banyak berniat untuk membeli skripsi daripada mengerjakan sendiri guna 
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menyelesaikan studi dikarenakan faktor desakan orangtua dan menghindari sanksi 

dropout.  

Duval dan Silvia (2002) melakukan penelitian kualitatif terkait kesadaran 

diri dan diperoleh hasil bahwa keberhasilan dan kegagalan seseorang dikelola oleh 

kesadaran diri dan kemampuan diri yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Iskender (2009) terdapat hubungan antara efikasi diri dengan 

kontrol kepercayaan dalam belajar. Efikasi diri mampu membangun kepercayaan 

diri dan karakter yang baik bagi seseorang merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Scholz, Doña, Sud dan Schwarzer (2002). Merujuk pada hasil 

penelitian tersebut, penelitian ini lebih fokus untuk mengkaji mengenai hubungan 

antara kesadaran diri dan efikasi diri dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan 

analisis regresi berganda. Subjek yang digunakan pun berbeda dengan subjek 

penelitian sebelumnya, letak geografis yang berbeda dan budaya yang berbeda 

memungkinkan terjadinya perbedaan pola pikir, emosi dan lingkungan sehingga 

akan berpengaruh pada hasil penelitian. 

 


