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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa ialah seseorang yang dapat memajukan bangsa melalui 

kemampuan dalam menyampaikan pendapatnya sehingga mampu bersaing untuk 

mengharumkan suatu bangsa. Seorang mahasiswa merupakan kalangan yang 

memiliki kemampuan yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat pada 

umumnya, dengan kemampuan yang lebih luas tersebut mahasiswa berkumpul 

menjadi satu dan memiliki kesamaan visi dan misi untuk memajukan suatu bangsa 

terutama dalam dunia pendidikan. 

Mahasiswa hendaknya menjadi pelaku utama dalam perubahan suatu 

bangsa, bukan sekedar diam terhadap perubahan yang terjadi. Mahasiswa  dapat 

berperan dalam mengawasi serta mengawal jalannya perubahan bangsa sehingga 

menutup celah-celah adanya kesenjangan. Akan tetapi, melihat kenyataan 

mahasiswa saat ini kebanyakan mereka tidak berfikir bagaimana kewajiban dan 

tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa saat ini lebih 

mengutamakan kepentingan dan kesenangan diri  sendiri dibandingkan dengan 

tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, sebaiknya sebagai mahasiswa belajar 

dengan giat, mengerjakan tugas agar cepat selesai dan lulus tepat waktu. 
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Kenyataannya  mahasiswa saat ini banyak dimanjakan dengan berbagai 

macam hal yang dapat merubah atau justru merusak identitas kemahasiswaannya. 

Keadaan yang terjadi seakan-akan menjadi perubahan yang dialami dari kalangan 

mahasiswa yang lebih mengedepankan kesenangan semata. Mahasiswa memiliki 

kemampuan untuk bersaing dalam hal yang tidak seharusnya dijadikan tolak ukur 

sebagai mahasiswa, seperti halnya gaya berpakaian seorang mahasiswa mulai dari 

yang berpakaian ketat hingga yang menggunakan rok mini yang sangat kurang 

sopan. 

Mahasiswa sekarang membuat ruang-ruang diskusi menjadi sempit, 

mahasiswa menjadi kurang peduli karena mereka memiliki anggapan bahwa 

mahasiswa yang seperti itu terlalu serius dan hanya ingin mengejar kedudukan 

yang lebih tinggi. Adanya pandangan tersebut memunculkan dampak yang kurang 

baik bagi kalangan mahasiswa, mahasiswa akan menjadi terpecah belah karena 

perbedaan pendapat tersebut. Mahasiswa saat ini lebih mudah untuk terpengaruh 

dengan hal-hal yang sepele karena kurang bisa mengkritisi setiap persoalan yang 

nampak. Mahasiswa menjadi individu yang mudah untuk dipengaruhi bukan 

justru mempengaruhi lagi sebagaimana yang sudah dikenal sebelumnya bahwa 

mahasiswa adalah agen of change (agen perubahan).  

Mahasiswa sekarang sudah mengalami perubahan dalam bidang akademik, 

misalnya dengan adanya perilaku prokrastinasi pada mahasiswa. Prokrastinasi 

menurut (Gufron, 2003) ialah kebiasaan menunda dalam melakukan suatu tugas. 

Mahasiswa yang sering menunda pekerjaannya biasanya menyelesaikan tugas 

terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Permasalahan yang terjadi 
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dikalangan mahasiswa kebanyakan soal pembagian waktu yang masih banyak 

digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi keberhasilan proses 

perkuliahan. Mahasiswa memiliki kebiasaan buruk yang mengakibatkan 

terjadinya keterlambatan tugas seperti, mahasiswa sering mengerjakan tugas 

disaat yang sudah berdekatan dari waktu pengumpulan.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga mahasiswa yang berinisial Lr, 

Va, dan Pm pada hari Senin tanggal 27 November 2017, ketiganya subjek 

berpendapat bahwa ada beberapa hal  yang menyebabkan prokrastinasi, antara lain 

menunda untuk belajar, memiliki aktivitas yang membuat waktu belajar 

berkurang. Selain itu mahasiswa memiliki model belajar SKS (sistem kebut 

semalam), saat mendapatkan tugas masih menunda-nunda mengerjakan karena 

menunggu teman lain yang mengerjakan, menunggu ada contoh dari teman dan 

juga biasanya melihat sejauh mana tingkat tugas yang dihadapi, kalau tugas itu 

dirasa berat maka mahasiswa akan menunggu teman lain dulu yang sudah 

mengerjakan, baru subjek akan mengerjakan tugasnya. Subjek juga mengatakan 

saat mengerjakan tugas menunggu kondisi mood nya terlebih dahulu, kalau mood 

dirasa bagus baru dikerjakan. Subjek masih belum yakin terhadap kemampuan 

yang sudah dimilikinya untuk mencoba mengerjakan tugas tersebut, sehingga 

cenderung menghindari tugas. Subjek juga mengatakan pada saat mendapat tugas 

mereka merasa tertekan karena dihadapkan dengan tugas yang mereka anggap 

berat. Tak jarang subjek mencobanya terlebih dahulu lalu pada saat menemui 

kesulitan subjek mengeluh dan tidak melanjutkan mengerjakan tugas tersebut. 

Pada akhirnya subjek mengerjakan tugasnya mepet pada saat hari pengumpulan 
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tugas, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Hal tersebut  karena 

mahasiswa tidak yakin atas kemampuannya dalam mengerjakan tugas tersebut, 

akhirnya menunda-nunda dalam mengerjakan tugas dan terkadang cenderung 

untuk menyontek teman. 

Maddox (Lestariningsih, 2007) menguraikan bahwa seseorang yang 

mempunyai efikasi diri tinggi akan mempunyai kemampuan untuk menyesuaiakan 

diri lebih baik, dapat mempengaruhi situasi, dan dapat menunjukkan kemampuan 

yang dimiliki dengan lebih baik sehingga dapat menghindarkan diri dari reaksi 

psikis.  

Kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengarahkan perilakunya 

akan dapat mendorong sesorang untuk berpikir bagaiamana cara menyikapi dan 

menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu (Bandura, 2011). Seseorang 

yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan memberikan semua dorongan dan 

kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi. Sebaliknya, seseorang 

yang mempunyai keyakinan yang rendah akan memperlambat proses penyelesaian 

tugas yag sedang dihadapi, biasanya individu tersebut cenderung menghindar dan 

memilih kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan penyelesaian tugas 

tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Klassen, Krawchuk, dan Rajani (2008) 

diketahui bahwa ada hubungan antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik 

Efikasi diri memiliki peran dalam menumbuhkan keyakinan akan kompetensi 

yang dimiliki individu untuk menghadapi tugas akademik. Begitu juga dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Muhid (2009), diketahui bahwa ada hubungan 

negative yang signifikan anatara self control dan self efficacy dengan 

kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Ini berarti, 

individu yang mempunyai efikasi diri tinggi dan mampu mengontrol diri dengan 

baik, prokrastinasinya akan rendah. 

Dari paparan permasalahan diatas, maka peneliti mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana efikasi diri pada mahasiswa yang 

mengalami prokrastinasi akademik?” Dari rumusan masalah tersebut peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul: “Efikasi diri pada mahasiswa yang 

mengalami prokrastinasi akademik” 

B. Tujuan Penelitian 

1. Memahami dan mendeskripsikan efikasi diri pada mahasiswa yang mengalami 

prokrastinasi akademik 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Mampu menambah pengetahuan tentang efikasi diri pada mahasiswa yang 

mengalami prokratinasi akademik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi dosen 
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Dapat memberikan kontribusi untuk mencegah adanya perilaku 

prokrastinasi akademik dikalangan mahasiswa. 

b. Bagi mahasiswa 

Dapat memberikan kontribusi untuk meminimalisir perilaku prokrastinasi 

akademik dan cara menghadapi suatu tugas dengan baik sesuai tanggung jawab 

seorang mahasiswa.  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Mampu menjadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan efikasi diri seorang mahasiswa yang mengalami prokrastinasi akademik.  

 


