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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan salah satu bagian atau unsur dari universitas atau 

perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa tidak cukup apabila mengandalkan ilmu 

yang diperoleh dari kelas saja, mahasiswa perlu menggali keterampilan dan ilmu 

yang lain sehingga mahasiswa menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu cara 

untuk menggali keterampilan dan belajar ilmu yang lain yaitu mahasiswa dapat 

mengikuti organisasi baik didalam kampus maupun diluar kampus. Mahasiswa 

yang mengikuti organisasi disebut sebagai aktivis. Seorang aktivis tentunya akan 

memiliki berbagai macam manfaat yang akan diperoleh dari organisasi yang 

diikutinya, antara lain yaitu belajar mengelola atau menejemen diri, mengatur 

waktu, dan mengasah keterampilan sosial. 

 Menjadi aktivis yang baik tentunya tak terhindar dari kendala yang harus 

dihadapinya. Salah satu kendala atau permasalahan yang dihadapi aktivis yaitu 

tentang penundaan mengerjakan atau menyelesaikan tugas, dalam ranah psikologi 

disebut dengan perilaku prokrastinasi akademik. Menurut Balkis & Daru (Dalam 

Abbasi & Alghamdi, 2015) Prokrastinasi tidak hanya tentang mengatur waktu 

yang kurang baik, tetapi juga tidak mampu menentukan prioritas, tujuan yang 

obyektif dengan mengabaikan tanggung jawab yang dibutuhkan secara tepat 

waktu, meskipun niat baik atau konsekuensi buruk tidak diinginkan. Selanjutnya 

Balkis & Daru (dalam Abbasi & Alghamdi, 2015) juga mengidentifikasikan lima 
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kategori prokrastinasi, yaitu: a) prokrastinasi kegiatan sehari-hari, b) prokrastinasi 

keputusan, c) prokrastinasi neurotik, d) prokrasinasi kompulsif, e) prokrastinasi 

akademik. Menurut Steel dalam Anggawijaya (2013) menyatakan bahwa 

prokrastinasi merupakan penundaan yang bersifat irasional. Selain itu, penundaan 

atau prokrastinasi yang terjadi di lingkungan akademis biasanya disebut sebagai 

prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik diidentifikasikan sebagai 

keterlambatan yang tidak rasional dalam melakasanakan tugas akademik (misal: 

belajar untuk ujian, membaca materi, presentasi, dan absensi) Ozer; Demir; 

Ferrari (dalam Lowinger; Zhaomin; Miranda; Mei, 2014). Kasus prokrastinasi 

akademik dikalangan mahasiswa sudah bukan lagi hal yang langka, banyak sekali 

mahasiswa yang melakukan prokrastinasi akademik. Sesuai dengan apa yang 

dikatan Burka & Yuen (dalam Alkurel; Mc Carthy; Skay, 1998) prokrastinasi 

merupakan hal yang umum dan merupakan masalah yang serius.  

Konsekuensi yang diperoleh dari prokrastinasi yaitu ada konsekuensi 

internal yang meliputi: a) penyesalan, b) putus asa, c) dan menyalahkan diri 

sendiri, kemudian konsekuensi eksternal meliputi: a) akademik terganggu, b) 

pekerjaan tidak ada perkembangan, c) hilang akan kesempatan, d) hubungan yang 

kurang berkualitas. Menurut Semb, Glick dan Spencer (dalam Rizvi dkk, 1997) 

menyatakan bahwa prokrastinasi akademik merupakan kebiasaan buruk dalam 

studi yang dapat menimbulkan akibat antara lain kerusakan pada kinerja akademik 

mahasiswa termasuk didalamnya kebiasaan belajar yang buruk, motivasi belajar 

menurun, nilai akademik jelek, bahkan membawa pelakunya pada kegagalan yang 

fatal atau drop-out.  Dilihat dari hasil penelitian Surijah dan Sia (dalam 
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Anggawijaya, 2013) menunjukkan bahwa 30,9% mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya melakukan prokrastinasi yang tergolong tinggi sampai 

sangat tinggi. Kemudian dari hasil survey dalam penelitian Ursia (2013) 

menunjukkan sebesar 56,7 % mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik yang 

tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Selanjutnya dari hasil survey yang 

dilakukan oleh peneliti di 3 organisasi yaitu MALIMPA, SENI, dan MUEC dan 

dengan hasil survey di organisasi MALIMPA sebanyak 20 subjek menunjukkan 

bahwa 78% dari subjek melakukan prokrastinasi , kemudian hasil survey di 

organisasi SENI sebanyak 20 subjek terdapat 75% dari subjek melakukan 

prokrastinasi, dan di organisasi MUEC (Muhammadiyah University English 

Course) sebanyak 20 subjek dengan hasil menunjukkan bahwa 80 % dari subjek 

melakukan prokrastinasi, dengan alasan 1) kurang mood dalam mengerjakan 

tugas. 2) ada hal yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas. 3) 

kurangnya mengelola diri dan mengelola waktu. Mahasiswa yang melakukan 

prokratinasi memiliki prestasi yang kurang baik. Terlihat dari hasil survey yang 

menunjukkan bahwa dari 20 subjek ada 60 % subjek menunjukkan IPK dibawah 

2,9. 

Tingginya perilaku prokrastinasi pada mahasiswa disebabkan oleh salah 

satu faktor individu yang kurang mampu untuk mengelola diri pribadinya atau 

manajemen diri. Sesuai dengan apa yang dikatakan Suhartini (1992) manajemen 

diri merupakan salah satu faktor dari adanya perilaku prokrastinasi. Sehingga pola 

kegiatan yang dilakukan mahasiswa kurang tersusun dan kurang mampu membuat 

prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Mahasiswa yang terlalu mementingkan 
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kegiatan organisasi daripada kegiatan kuliah memiliki motivasi belajar yang 

kurang sehingga lebih memilih untuk memajukan organisasi daripada memajukan 

prestasi belajarnya. 

Hasil riset Junaidi (2010) juga menunjukkan bahwa manajemen diri juga 

mempengaruhi prokrastinasi akademik dan sumbangan efektifitas antara 

manajemen diri dengan prokrastinasi akademik sebesar 37,94% . Idealnya yang 

harus dilakukan mahasiswa yaitu fokus antara keduanya baik kegiatan organisasi 

ataupun kegiatan perkuliahan. Sehingga sumber daya manusia yang akan datang 

bisa lebih baik dan membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih maju 

kembali. Mahasiswa yang sekarang sedang menempuh studinya merupakan calon 

kompetitor di era sekarang ini dimana pasar bebas sudah mulai masuk ke 

Indonesia dengan persaingan yang lebih ketat lagi. Diharapkan mahasiwa dapat 

memberikan sumbangan keahlian agar tidak kalah saing dengan negara lain. Maka 

dari itu mahasiwa sebaiknya memiliki manajemen diri yang baik dan berkualitas. 

Orang yang memiliki manajemen diri yang baik akan memiliki pikiran, 

hati, dan bertindak sesuai norma yang berlaku sehingga tujuan hidup akan dapat 

terlaksana dan tugas serta kewajiban sebagai mahasiswa akan terselesaikan 

dengan baik. Orang yang memiliki manajemen diri yang baik bisa juga dikatakan 

orang yang disiplin. Dan orang yang disiplin tentunya tidak akan menunda suatu 

proses pengerjaan tugas akademik atau prokrastinasi akademik. Mahasiswa yang 

memiliki manajemen diri yang baik memiliki tingkat prokrastinasi yang rendah 

dan sebaliknya mahasiswa yang memiliki manajemen diri yang rendah akan 

memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi. Management waktu juga menjadi salah 
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satu faktor penyebab prokrastinasi. Management waktu adalah mengelola, 

merencanakan, dan membagi waktu untuk membantu agar individu memiliki 

waktu yang efektif dan efisien, Bruker (dalam Eerde, 2003). Dari hasil penelitian 

Eerde terhadap 14 subjek menunjukkan bahwa management waktu dapat 

membantu mengurangi kecemasan dan prokrastinasi di tempat kerja. Kemudian 

dari penelitian lain menghasilkan dari 33 subjek yang diberi pelatihan manajemen 

diri dengan obyek manajemen diri yang berupa identifikasi, monitoring, 

melaksanakan intervensi, dan rencana untuk pemeliharaan pada masalah kerja 

yang terkait menghasilkan 31 subjek mengatakan sukses dengan program 

pelatihan manajemen diri.(Godat & Thomas, 1999).  

Berdasarkan uraian latar belakang atau permasalahan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara 

manajemen diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa anggota MUEC 

UMS? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

manajemen diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa anggota 

MUEC UMS. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Anggota MUEC, memberikan sumbangan informasi sehingga anggota 

MUEC mampu memanajemen diri dengan baik dan mampu membagi 

waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan perkuliahan 

sehingga perilaku prokrastinasi dapat dikurangi. 

2. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) MUEC, sumbangan 

informasi yang dapat dijadikan untuk memberikan masukan dan 

arahan  sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan akademis 

untuk mengurangi adanya prokrastinasi di kalangan mahasiswa aktivis. 

3. Peneliti selanjutnya, dapat memberikan sumbangan informasi dan 

pengetahuan sebagai kajian teoritis, sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian yang sejenis. 

 


