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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa adalah individu yang menempuh pendidikan di universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi (Salam, 2004). Takwin (2008) juga memberikan 

definisi bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di 

universitas, institut, politeknik dan sekolah tinggi. Mahasiswa merupakan 

sebagian kecil dari generasi muda Indonesia yang mendapat kesempatan untuk 

mengasah kemampuannya di Perguruan Tinggi. Tentunya dengan demikian, 

mereka sangat diharapkan akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya 

dalam pendidikannya tersebut agar kelak mampu menyumbangkan 

kemampuannya untuk memperbaiki kualitas hidup bangsa (Syah, 2004). 

Memasuki dunia Perguruan Tinggi berarti melibatkan diri dalam sistem 

hidup dan situasi akademis yang secara fundamental berbeda dengan apa yang 

pernah dialami dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas (Salam, 2004). 

Perguruan Tinggi bukanlah sekedar lanjutan dari Sekolah Menengah Atas, tetapi 

merupakan suatu yang hakiki dari taraf pendidikan tinggi itu sesuai tuntutan 

pendidikan itu (Salam, 2004). Sejalan dengan perubahan dalam masyarakatnya, 

mahasiswa juga mengalami pancaroba dalam dirinya menuju taraf 

kedewasaannya. Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan suatu sikap mental 

yang tangguh dan serasi dengan tuntutan hidup di dunia baru ini. Jawaban ini pun 

dapat diberikan karena mahasiswa secara fisik dan kejiwaan seharusnya telah 
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mencapai taraf kedewasaan atau kematangan rasional dan emosional untuk 

mendidik dan membentuk dirinya sendiri menjadi seorang ilmuwan / intelektual 

(Salam, 2004). Untuk menghadapi tuntutan yang terasa tinggi tersebut, maka 

satu-satunya jalan bagi seorang mahasiswa yang telah memilih jalan dan 

panggilan ini ialah menjawab segala tantangan yang ada dengan melaksanakan 

tugas utama sebagai mahasiswa, yaitu belajar hingga menuntaskan semua tugas-

tugas akademik di bangku perkuliahan (Gie, 2004). 

Menurut Azwar (1996), pengertian belajar secara umum adalah setiap 

perubahan perilaku yang diakibatkan pengalaman atau sebagai hasil interaksi 

individu dengan lingkungannya. Oleh karena manusia bersifat dinamis dan 

terbuka terhadap berbagai bentuk perubahan yang dapat terjadi pada dirinya dan 

pada lingkungan sekitarnya, maka proses belajar akan terjadi tanpa henti dalam 

kehidupan manusia. Dalam pengertian yang lebih spesifik, belajar dapat 

didefinisikan sebagai akuisisi atau perolehan pengetahuan dan kecakapan baru 

(Syah, 2004). Sedangkan menurut Gie (2004) belajar adalah segenap kegiatan 

pikiran seseorang yang dilakukan secara penuh perhatian untuk memperoleh 

pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang alam semesta, kehidupan 

masyarakat, perilaku manusia, gejala bahasa, atau perkembangan sejarah. Jadi 

seorang mahasiswa yang sedang belajar berarti mengarahkan seluruh kemampuan 

pikiran secara sungguh-sungguh untuk menggali dan memahami pengetahuan 

mengenai berbagai pokok soal untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan 

dalam belajar (Gie, 2004). 
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Adanya perbedaan antara proses pembelajaran di jenjang pendidikan 

menengah dan perguruan tinggi, akan memunculkan banyak tantangan dan 

masalah berbeda yang dialami oleh mahasiswa. Masalah yang dihadapi 

mahasiswa dapat berupa masalah akademik dan masalah non akademik. Masalah 

akademik berkaitan dengan cara belajar, perencanaan belajar dan proses adaptasi 

terhadap aturan yang baru. Sedangkan masalah non akademik berkaitan dengan 

penyesuaian diri terhadap lingkungan kampus, kesukaran dalam mencari teman, 

pengembangan diri, dan masalah pribadi yang menyangkut masalah pergaulan, 

konflik dengan teman, maupun keluarga (Syah, 2004). 

Permasalahan di bidang akademik menjadi salah satu masalah yang sering 

dialami oleh mahasiswa. Mahasiswa sebagai bagian dari institusi pendidikan 

tentunya tidak terlepas dari tugas yang bersifat akademik dan non akademik. 

Tentunya dalam melaksanakan tugas tersebut mahasiswa dituntut untuk mampu 

menunjukkan hasil yang maksimal, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kali 

muncul perasaan malas dan dorongan untuk menunda atau menghindari tugas, 

terutama tugas-tugas akademik yang diberikan dosen. Akibatnya, mahasiswa 

baru mengerjakan tugas ketika mendekati waktu deadline dan tugas yang 

dihasilkan menjadi kurang optimal. 

Perilaku menunda tugas dalam dunia akademik adalah sesuatu yang umum 

terjadi, perilaku ini disebut prokrastinasi akademik. Prokrastinasi pada area  

akademik pada umumnya terjadi pada pelajar atau mahasiswa. Sesuai dengan 

pernyataan Ying & Wei (2012), menyatakan bahwa prokrastinasi akademik 
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menjadi fenomena umum yang terjadi pada mahasiswa di perguruan tinggi 

selama beberapa dekade. 

Menurut Solomon & Rothblum (1984) prokrastinasi akademik merupakan 

kecenderungan yang ditunjukkan individu untuk selalu menunda tugas akademik, 

dan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pelakunya. Hasil penelitian 

Solomon & Rothblum (1984) kepada 342 orang mahasiswa Amerika ditemukan, 

46% mahasiswa melakukan prokrastinasi terhadap tugas menulis, 27,6% belajar 

untuk persiapan ujian, 30,1% tugas membaca, 10,6% tugas administratif, 23% 

menghadiri perkuliahan dan 10,2% mahasiswa terhadap aktivitas perkuliahan 

umum. 

Perilaku  prokrastinasi  akademik  diduga  juga  terjadi  pada  mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dugaan peneliti muncul 

berdasarkan  hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di UMS 

menunjukkan adanya perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa UMS 

sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Fibriana (2009) dengan judul 

“Prokrastinasi Akademik Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi Dan Dukungan 

Sosial”. Respati Novatria Dewi, (2014) meneliti tentang “Hubungan Antara 

Efikasi Diri Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Program 

Twinning UMS”. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erma (2013), 

dengan judul “Hubungan Antara Harga Diri Dan Prokrastinasi Akademik Pada 

Mahasiswa”. Kemudian, Mirza Ainin Artyani (2015) meneliti tentang 

“Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Prokrastinasi Akademik Pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi UMS”. Penelitian Indah Nur Mujahidah (2014), 
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berjudul “Hubungan Antara Manajemen Waktu Dengan Prokrastinasi 

Penyusunan Skripsi Pada Mahasiswa UMS”. Selanjutnya, Iyat Kurniati Solihat 

(2010) dengan judul “Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Dengan 

Prokrastinasi Akademik”. Penelitian yang dilakukan oleh Evita Tri Purnamasari 

(2014) tentang “Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Prokrastinasi 

Menyelesaikan Tugas Pada Asisten Mata Kuliah Praktikum”. Arfianti Novita 

Sari (2010) meneliti tentang “Hubungan Antara Manajemen Waktu Dengan 

Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Yang Berwirausaha”. 

Selain itu, Auliya Syaf (2014), melakukan penelitian eksperimen tentang 

“Penurunan Prokrastinasi Akademik Pada Aktivis Mahasiswa Melalui Pelatihan 

Efikasi Diri”. Hasil dari penelitian Syaf (2014) menemukan bahwa pelatihan 

efikasi diri secara keseluruhan efektif menurunkan prokrastinasi akademik, 

namun jika dianalisis berdasarkan aspek-aspek prokrastinasi akademik diketahui 

dimensi manajemen waktu pada prokrastinasi akademik tidak efektif diintervensi 

dengan efikasi diri. 

Selain beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di UMS, 

terdapat dokumentasi data mahasiswa aktif dari setiap jurusan di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Data mahasiswa aktif UMS akan dipaparkan pada 

tabel 1.1, tabel 1.1 menyatakan tercatat ada 2792 mahasiswa yang masih aktif 

kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dari angkatan tahun 2008 hingga 

2011 yang tersebar pada 29 program studi, ini berarti masih terdapat 2792 

mahasiswa yang belum lulus dengan tepat waktu. 
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Tabel 1.1 
Data Mahasiswa Aktif Angkatan Tahun 2008-2011 

No Jurusan / Program Studi Angkatan Jumlah 2008 2009 2010 2011 
1 Pendidikan Matematika 7 9 28 58 102 
2 Pendidikan Geografi - - 4 71 74 
3 Pendidikan Kewarganegaraan - 8 7 59 74 
4 Pendidikan Biologi 1 7 9 32 49 
5 Pendidikan Bahasa Inggris 6 9 36 101 151 
6 Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dan Daerah 3 11 29 110 153 

7 Pendidikan Anak Usia Dini - - 3 39 42 
8 Pendidikan Guru Sekolah Dasar - 15 18 12 45 
9 Akuntansi 5 17 40 150 212 
10 Manajemen - 7 18 109 134 
11 Ilmu Ekonomi dan Studi 

Pembangunan 
- - 5 10 15 

12 Hukum 9 21 39 104 163 
13 Teknik Sipil 3 19 27 60 109 
14 Teknik Mesin 14 30 64 80 188 
15 Teknik Arsitektur 3 4 6 22 35 
16 Teknik Elektro 5 13 20 49 87 
17 Teknik Kimia - - 12 17 29 
18 Teknik Industri - 9 21 30 60 
19 Psikologi 14 28 68 161 271 
20 Tarbiyah 1 7 13 68 89 
21 Syariah  1 1 - 29 31 
22 Pendidikan Kedokteran 

(Kedokteran Umum) - 1 - - 1 

23 Kedokteran Gigi - - - - - 
24 Keperawatan (S1) 2 3 7 77 89 
25 Gizi 6 2 4 49 61 
26 Kesehatan Masyarakat - 2 12 57 71 
27 Farmasi 9 6 11 64 90 
28 Ilmu Komunikasi - 16 67 132 215 
29 Teknik Informatika - 16 30 105 151 

Jumlah 2792 
 

Untuk menambah data dari lapangan terkait dengan dugaan perilaku 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa UMS, dilakukan wawancara dengan 

beberapa mahasiswa perihal aktivitas akademik di bangku perkuliahan. Sumber 
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yang diwawancarai adalah seorang mahasiswa dengan inisial YR (angkatan 2009, 

jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, UMS) mengatakan bahwa dirinya 

termasuk mahasiswa yang suka menunda-nunda saat mengerjakan tugas, 

biasanya YR mulai mengerjakan tugas ketika batas pengumpulan tugas tinggal 

sehari atau dua hari lagi. Bukan hanya itu, YR jarang bahkan boleh dikata tidak 

pernah belajar di rumah kecuali sehari sebelum dilaksanakannya ujian semester 

maupun ujian tengah semester. Padahal YR tidak memiliki kesibukan lain selain 

kuliah, YR sendiri mengakui bahwa sifat malas belajar dan mengerjakan tugas 

murni berasal dari dalam dirinya, terkadang YR merenungi perilakunya selama 

ini, beberapa kali timbul penyesalan karena sampai sekarang YR belum juga 

menyelesaikan studi, banyak mata kuliah yang harus diulang dan skripsinya pun 

sampai sekarang belum selesai dikerjakan.  

Sementara itu, sumber lain yang diwawancarai adalah AS (mahasiswa 

angkatan 2010, Fakultas Hukum, UMS) mengemukakan bahwa dirinya sering 

terlambat mengumpulkan tugas kuliah. Beberapa kali AS ditegur oleh dosen 

pengampu mata kuliah karena lalai mengumpulkan tugas tepat waktu. AS 

mengatakan sebenarnya sudah ada jadwal pribadi yang dibuat oleh AS, namun 

jadwal yang sudah dibuat seringkali tidak dilaksanakan. AS mengatakan, sulit 

baginya menjalankan jadwal yang telah dibuat. Biasanya, waktu yang telah 

dijadwalkan untuk mengerjakan tugas kuliah digunakan AS untuk menonton film 

drama seri Korea kegemarannya, semalaman suntuk AS mampu begadang demi 

memuaskan keinginannya menonton film, sedangkan untuk mengerjakan tugas 
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kuliah waktu yang berjalan sekitar satu jam terasa lama sekali, tak jarang AS 

meninggalkan tugas kuliahnya yang belum tuntas. 

Fakta lain yang ditemukan di lapangan yaitu hasil wawancara dari Bu F 

(dosen pengajar di Fakultas Komunikasi dan Informatika, UMS) mengatakan 

sebagian besar mahasiswa mengumpulkan tugas pada batas-batas terakhir waktu 

yang diberikan, bahkan sering mendapat SMS dari mahasiswa untuk memohon 

perpanjangan waktu untuk mengumpulkan tugas. Sementara itu, hasil wawancara 

dari Bu QW (dosen pengajar di Fakultas Teknik, UMS) mengatakan setiap kali 

diadakannya ujian, terdapat 30% - 40% mahasiswa yang mendapat nilai C 

bahkan D untuk mata kuliah yang diampu Bu QW, ketika ditanyakan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan, beberapa di antara mereka menjawab jarang 

belajar ketika di kos atau di rumah, mereka hanya belajar sehari atau dua hari 

menjelang dilaksanakannya ujian bahkan ada juga yang menjawab tidak belajar 

karena satu dan lain hal. 

Berdasarkan data sebelumnya, peneliti menelusuri lebih jauh 

permasalahan yang terdapat di lapangan dengan menyebarkan skala untuk 

mengidentifikasi dugaan peneliti tentang adanya masalah prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa UMS. Skala diberikan kepada 150 mahasiswa UMS yang 

tersebar di seluruh fakultas. Hasilnya adalah, 20,6% mahasiswa mengalami 

prokrastinasi akademik kategori sangat tinggi, 50,6% mahasiswa berada pada 

kategori tinggi, 10% mahasiswa berada pada kategori sedang, 9,4% mahasiswa 

berada pada kategori rendah dan 9,4% mahasiswa berada pada kategori sangat 
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rendah. Ini berarti terdapat masalah prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

UMS.  

Selanjutnya, menelusuri lebih lanjut permasalahan pada mahasiswa yang 

mengalami prokrastinasi akademik kategori sangat tinggi dan tinggi. Tanya 

jawab singkat dilakukan untuk menggali informasi, ada yang dilakukan secara 

langsung face to face, melalui SMS dan telepon, ada juga yang melalui media 

sosial. Dari 107 mahasiswa yang ditargetkan akan dilakukan tanya jawab, yang 

dapat dijangkau hanya 91 orang. Sedangkan 16 orang lainnya tidak dapat 

dihubungi. Prokrastinasi akademik ditarik menjadi kesimpulan masalah karena 

berdasarkan hasil penggalian informasi diketahui 91,2% mahasiswa melakukan 

penundaan pengerjaan tugas, 78% mengaku sering terlambat mengumpulkan 

tugas, 87,9% bermasalah dengan manajemen waktu dan 62,2% lebih 

mengutamakan melakukan hal-hal lain yang menjadi kesenangan daripada 

mengerjakan tugas kuliah. Selain itu, diketahui beberapa faktor yang 

menyebabkan mereka melakukan prokrastinasi akademik, secara garis besar 

dapat disimpulkan penyebab di antaranya adalah 34,4% rendahnya motivasi 

belajar dan berprestasi, 16,4% memiliki kepercayaan diri dan efikasi diri rendah, 

29,6% manajemen waktu tidak teratur, 13,1% daya tahan terhadap tekanan tugas 

akademik kurang serta 6,5% membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang 

terdekat dan teman-teman sebaya. 

Fenomena seperti ini jelas menggambarkan bahwa prokrastinasi akademik 

adalah masalah yang sangat penting dan urgen dalam dunia perguruan tinggi 

harus dipecahkan dalam menyelesaikan studi. Ketika seorang mahasiswa 
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mengalami prokrastinasi akademik, maka individu tersebut akan mengalami 

hambatan yang tak kunjung tuntas menyelesaikan studi. Maka dari itu, ketika 

terdapat fenomena prokrastinasi akademik pada sekelompok mahasiswa harus 

segera dipecahkan. 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan untuk mengatasi 

prokrastinasi akademik diteliti oleh Syaf (2014) dengan judul “Penurunan 

Prokrastinasi Akademik Pada Aktivis Mahasiswa Melalui Pelatihan Efikasi 

Diri”, menemukan adanya perubahan positif pada kelompok eksperimen dan 

tidak ada perubahan data pada kelompok kontrol. Namun pada pelatihan ini 

terdapat kelemahan yaitu tidak dapat mengintervensi aspek manajemen waktu 

pada perilaku prokrastinasi. 

Ada juga penelitan yang dilakukan oleh Kachgal, et. al. (2001) 

memberikan program pelatihan keterampilan belajar “Becoming a Master 

Student” yang diselenggarakan dengan prinsip learning to learn pada mahasiswa 

di tahun pertama untuk menangani prokrastinasi akademik. Program disusun 

dengan menerapkan konsep belajar berdasar regulasi diri ketika belajar. Program 

diberikan dalam bobot 2 SKS setiap minggu selama 10 minggu. Materi yang 

diberikan meliputi pengaturan waktu, motivasi, memahami bacaan, persiapan 

menghadapi tes dan teknik belajar eksperensial. Hasilnya menunjukkan 

penurunan prokrastinasi akademik. Peneliti menyarankan untuk menambahkan 

materi mengenali tantangan mahasiswa dalam belajar. Penanganan selanjutnya 

juga diharapkan mampu mengelola aspek internal, lingkungan dan perilaku 



11 
 

11 
 

mahasiswa melalui peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap proses 

belajarnya. 

Oleh karena kelemahan yang terdapat pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka peneliti mencoba menggali beberapa metode belajar yang 

sekiranya efektif untuk menangani prokrastinasi akademik dan sesuai untuk 

diterapkan pada subjek dengan mempertimbangkan kondisi subjek saat ini, baik 

yang meliputi penyebab perilaku prokrastinasi akademik maupun kebutuhan-

kebutuhan berbagai aspek untuk mencapai keberhasilan studi. Metode 

pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, sementara itu setiap individu memiliki gaya belajarnya 

masing-masing. Peneliti mempelajari tentang suatu metode belajar yang disebut 

dengan “quantum” yaitu interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Jadi 

metode pembelajaran quantum atau quantum learning ialah pengajaran yang 

dapat mengubah suasana belajar yang menyenangkan serta mengubah 

kemampuan dan bakat alamiah seseorang menjadi cahaya yang akan bermanfaat 

bagi mereka sendiri dan bagi orang lain (Deporter & Hernacki, 2015). 

Sehubungan dengan itu, peneliti memprediksi metode quantum learning 

efektif menangani prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Hal ini dikarenakan 

metode quantum learning merupakan metode yang berusaha untuk mengubah 

belajar yang berbeda dibandingkan dengan belajar pada umunya. Quantum 

learning berfokus pada proses belajar yang menyenangkan dan berhasil. Manfaat 

metode quantum learning ini untuk meningkatkan peran sebagai pelajar yang 

memikul tanggung jawab pada diri sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas 
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hidup dengan belajar sedapat mungkin dari setiap situasi dan memanfaatkannya 

untuk diri sendiri dan orang lain. Quantum learning membawa seseorang menjadi 

individu yang selalu menggunakan ”belajar aktif“. Belajar aktif  berarti seseorang 

berperan dan tidak membiarkan dirinya mengikuti apa yang ada. Seorang pelajar 

aktif akan terbuka terhadap pengalaman dan pelajaran yang ditawarkan oleh 

kehidupan. (Deporter & Hernacki, 2015). 

Quantum learning dalam bentuk supercamp pertama kali dicetuskan oleh 

Bobbi Deporter pada tahun 1982. Tujuannya untuk menghilangkan rasa bosan 

belajar pada siswa. Hasilnya pelatihan ini mampu meningkatkan prestasi siswa, 

dapat dilihat dari nilai raport bagi siswa dan IPK bagi mahasiswa. Beberapa 

tahun kemudian Bobbi Deporter menerima surat dari alumni supercamp, ucapan 

terima kasih karena telah meraih kesuksesan studi sesuai dengan minat dan bakat. 

Mereka bercerita bahwa mereka sangat menikmati proses belajarnya, 

mencintainya dan selalu menjadi pembelajar aktif, mereka dengan mudah dapat 

melewati berbagai tantangan yang ditemui dalam proses belajar. Mereka dapat 

mengelola aspek internalnya dengan menumbuhkan motivasi dari dalam diri, 

percaya akan kemampuannya, terampil belajar dengan mengatur waktu sebaik 

mungkin dan memanfaat berbagai fasilitas yang ada, serta mandiri dalam belajar 

(Deporter & Hernacki, 2015). 

Di Indonesia sendiri penelitian tentang quantum learning sudah pernah 

dilakukan oleh Lamaka & Nisa (2002) dengan judul “Keefektifan Metode 

Quantum Learning Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di LBB Gama 

College Makassar Tahun 2002” menunjukkan bahwa sebagian besar peserta 
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didik yang menjadi objek penelitian dapat meraih keberhasilan. Hal ini 

dikarenakan, dalam proses belajar siswa menggunakan metode belajar quantum 

learning yaitu belajar menyenangkan yang dikondisikan oleh si pembelajar itu 

sendiri, mereka mendesain ruangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

sehingga menjadi nyaman jika digunakan untuk belajar. Peneliti juga 

menyimpulkan, sebagian besar subjek metode belajar quantum learning menjadi 

suatu metode belajar yang potensial untuk mencapai hasil yang optimal karena 

mampu menciptakan belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Deporter (1982) dan Lamaka & 

Nisa (2002) diketahui quantum learning dapat meningkatkan motivasi belajar 

dan berprestasi, efikasi diri, keterampilan manajemen waktu, kemandirian belajar 

serta meningkatkan prestasi akademik seorang pembelajar. Sejalan dengan 

penelitian Deporter (1982), Lamaka & Nisa (2002), beberapa penelitian terdahulu 

juga menemukan korelasi dari beberapa manfaat quantum learning dengan 

prokrastinasi akademik, yaitu quantum learning dapat meningkatkan 

keterampilan manajemen waktu belajar (Deporter & Hernacki, 2015) sedangkan 

keterampilan manajemen waktu belajar berkorelasi positif dengan prokrastinasi 

akademik (Mujahidah, 2014). Demikian juga dengan penelitian Lamaka & Nisa 

(2002) menemukan bahwa quantum learning dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, sejalan dengan itu penelitian Oematan (2013) menemukan prokrastinasi 

akademik berkorelasi negatif dengan prestasi akademik pada mahasiswa. Oleh 

karena itu, pada penelitian kali ini, diduga metode belajar quantum learning 
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cocok diterapkan untuk mengatasi masalah prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa. 

Peneliti akan merancang suatu pelatihan yang berbasis belajar quantum 

learning menjadi suatu desain intervensi baru dengan tema pelatihan “Q-

Technique” yang berarti belajar berbasis metode quantum. “Q” merupakan 

singkatan dari quantum dan “technique” yang berarti metode. “Q-Technique” 

akan diterapkan berupa paket dari suatu pelatihan. Maka, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah pelatihan “Q-Technique” efektif untuk menurunkan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa? 

 

B. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah 

berikut ini : 

Untuk menguji efektivitas pemberian pelatihan “Q-Technique” untuk menurunkan 

tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kajian baru dalam bidang 

pendidikan, khususnya berkaitan dengan metode untuk menurunkan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa.  
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini akan memberi manfaat untuk beberapa pihak, yaitu subjek, 

pendidik, dan pemerintah. Bagi subjek, penelitian ini akan memberikan 

pengetahuan dan kesempatan untuk dapat menerapkan suatu strategi belajar 

untuk menurunkan prokrastinasi akademik. Kemudian untuk para pendidik, 

dengan adanya penelitian ini akan memberikan alternatif baru tentang metode 

untuk menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Sedangkan untuk 

pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk merancang sistem 

pendidikan yang lebih memperhatikan karakteristik peserta didik.  

 

D. Keaslian Penelitian 

  Penelitian mengenai prokrastinasi akademik sudah dilaksanakan oleh 

beberapa peneliti terdahulu. Seperti, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh 

Maulia (2011) yang melibatkan 15 partisipan kelompok eksperimen dan 14 

partisipan dalam kelompok kontrol. Hasilnya terbukti, pelatihan belajar berdasar 

regulasi diri terbukti efektif membantu mahasiswa tingkat akhir dalam percepatan 

penulisan skripsi. Kemajuan yang ditunjukkan oleh responden nampak pada hasil 

skor skala prokrastinasi penyusunan skripsi lebih rendah dari sebelumnya, di 

samping itu responden juga menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh 

untuk menyelesaikan tugas akhir. Begitu pun penelitian yang dilakukan oleh 

Kristiyani (2008), membuktikan training self regulated learning dapat 

meningkatkan prestasi akademik mata kuliah statistik pada mahasiswa. 
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Negara, P. P. (2013), Meneliti tentang “Hubungan Antara Usia, Jenis 

Kelamin, Impulsiveness, Mood, Timing Of Rewards And Punishments, Dan Task 

Aversiveness Dengan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa”. Uji hipotesis 

menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, impulsiveness, mood, timing of rewards 

and punishments, dan task aversiveness secara bersama-sama memiliki hubungan 

dengan prokrastinasi akademik. Namun demikian, uji hipotesis parsial 

menunjukkan bahwa usia dan jenis kelamin tidak memiliki hubungan dengan 

prokrastinasi akademik. Faktor-faktor lainnya, yaitu impulsiveness, mood, timing 

of rewards and punishments, dan task aversiveness secara parsial memiliki 

hubungan yang signifikan dengan prokrastinasi akademik. 

Mariana, L. (2012). Meneliti tentang “Hubungan Antara Persepsi 

Terhadap Standar Kompetensi Lulusan Dan Motivasi Berprestasi Dengan 

Prokrastinasi Akademik”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan ada hubungan 

antara persepsi terhadap standar kompetensi lulusan dan motivasi berprestasi 

dengan prokrastinasi akademik, kedua variabel ini secara bersama-sama 

memberikan kontribusi terhadap prokrastinasi akademik sebesar 36%. Namun 

secara terpisah, hubungan antara persepsi terhadap standar kompetensi lulusan 

dengan prokrastinasi akademik tidak signifikan. Variabel motivasi berprestasi 

secara terpisah menunjukkan arah hubungan negatif dengan prokrastinasi 

akademik, semakin tinggi motivasi berprestasi yang dimiliki seseorang maka 

prokrastinasinya akan rendah dan sebaliknya. 

Rahmawati, D. A. (2011), meneliti tentang “Hubungan Antara Konsep 

Diri Akademik Dan Dukungan Sosial Teman Dengan Prokrastinasi Akademik 
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Penulisan Skripsi Pada Mahasiswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri akademik dan dukungan 

sosial teman dengan prokrastinasi akademik penulisan skripsi, sedangkan secara 

parsial kedua variabel tergantung baik konsep diri akademik maupun dukungan 

sosial teman masing-masing memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan 

prokrastinasi akademik penulisan skripsi. 

 Purwati. (2005), meneliti tentang “Hubungan Antara Self-Handicapping 

Dan Pesimisme Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Fakultas 

Teknik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta”. Hasil uji 

hipotesis pada penelitian ini menunjukkan (1) tidak ada hubungan yang signifikan 

antara self-handicapping dan pesimisme dengan prokrastinasi akademik (2) tidak 

ada hubungan yang positif dan signifikan antara self-handicapping dengan 

prokrastinasi akademik, (3) tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

pesimisme dengan prokrastinasi akademik. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. 

Karas & Spada (2009) menerapkan Cognitive-Behavioral Coaching 

(CBC) yang berfokus pada masalah non-klinis dan tantangan dalam pelaksanaan 

tugas pada partisipan. Materi yang diberikan berupa motivasi untuk berubah, 

penetapan tujuan, memonitor kemajuan, manajemen waktu, menolak keyakinan 

yang tidak realistik dan kembali ke prevensi. Perlakuan diberikan selama 8 sesi 

dengan durasi 1 jam untuk setiap sesi, dan dilakukan monitoring setelah 3 dan 6 

bulan. CBC harus dilakukan oleh pakar yang memahami konsep terapi kognitif 

keperilakuan. 
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Bui (2007) meminta responden untuk mengisi laporan diri dan 

memberikan tugas menulis pada responden dengan alasan yang berbeda pada dua 

kelompok responden. Bui mengirim pesan sebanyak delapan kali setiap harinya 

melalui pager untuk mengetahui kegiatan dan kemajuan responden. Hasilnya 

menunjukkan bahwa pelaporan diri dapat mengurangi prokrastinasi. 

 Kachgal, et. al. (2001) memberikan program pelatihan keterampilan 

belajar “Becoming a Master Student” yang diselenggarakan dengan prinsip 

learning to learn pada mahasiswa di tahun pertama untuk menangani 

prokrastinasi akademik di seluruh jenis tugas akademik. Program disusun dengan 

menerapkan konsep belajar dan regulasi diri dalam belajar, karena prokrastinasi 

akademik tidak hanya mengenai kegagalan mengelola waktu, melainkan karena 

ketidakmampuan melibatkan interaksi kompleks dari komponen perilaku, kognitif 

dan afeksi dalam proses belajar. Program diberikan dalam bobot 2 SKS setiap 

minggu selama 10 minggu. Materi yang diberikan meliputi pengaturan waktu, 

motivasi, memahami bacaan, persiapan menghadapi tes dan teknik belajar 

eksperensial. Hasilnya menunjukkan penurunan prokrastinasi akademik. Peneliti 

menyarankan untuk menambahkan materi mengenali tantangan mahasiswa dalam 

belajar. Penanganan selanjutnya juga diharapkan mampu mengelola aspek 

internal, lingkungan dan perilaku mahasiswa melalui peningkatan kesadaran 

mahasiswa terhadap proses belajarnya, kemampuan mengontrol kognisi, motivasi 

dan perilaku serta kemampuan mengelola emosi, yang merupakan pengaruh 

proses belajar. Sebagai alternatif penanganan, intervensi dapat dilakukan melalui 

pelatihan keterampilan dalam belajar atau workshop. 
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Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba menurunkan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang meliputi tidak menunda pengerjaan 

tugas, tidak terlambat mengumpulkan tugas, memiliki manajemen waktu belajar, 

dan fokus berorientasi pada tugas akademik daripada kegiatan lain melalui 

pelatihan belajar dengan metode pembelajaran quantum.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek 

sebagai berikut: 

1. Topik 

Penelitian ini memiliki keaslian topik dengan judul “Pelatihan Q-

Technique Untuk Menurunkan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa”. 

Keaslian pada penelitian ini karena peneliti menggunakan variabel tergantung 

prokrastinasi akademik yang kemudian diintervensi dengan pelatihan “Q-

Technique”. Sepengetahuan peneliti belum pernah ada yang penelitian 

sebelumnya dengan topik tersebut. 

2. Subjek penelitian. 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan kategori skor 

prokrastinasi akademik sangat tinggi dan tinggi, mahasiswa UMS semester 6 

dan 8, memiliki IQ kategori minimal “rata-rata” menggunakan skala SPM, dan 

bersedia terlibat aktif dari awal hingga selesai diadakannya penelitian. 

Sepengetahuan peneliti, subjek yang terlibat pada penelitian ini belum 

pernah menjadi subjek pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan prokrastinasi akademik maupun quantum learning, hal ini diketahui 
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berdasarkan informasi yang diberikan oleh para calon subjek. Dengan 

demikian, dapat dikatakan subjek pada penelitian ini masih original. 

3. Intervensi yang digunakan 

Intervensi pelatihan yang dipakai dalam penelitian ini mengadaptasi 

dari metode quantum learning yang dilakukan oleh Bobbi Deporter & Mice 

Hernacki saat super camp untuk menghilangkan rasa bosan belajar pada siswa 

sekolah. Adaptasi intervensi meliputi tahapan pelatihan, penggunaan bahasa 

dalam intervensi, materi pelatihan sehingga lebih sesuai dengan karakteristik 

sampel penelitian. Selain itu, adaptasi ini juga bertujuan agar materi pelatihan 

lebih mudah dipahami secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini 

adalah penelitian yang asli pada sisi intervensi. 

4. Metode penelitian 

Pada penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan metode quasi 

experimental design. Sedangkan untuk jenis desain yang akan digunakan 

adalah pretest-posttest control experiment group desaign.  

 

idik dan membentuk dirinya sendiri m 


