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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan 

1. Latar Belakang Masalah 

Awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan pandemi Covid-

19 yang melanda seluruh belahan bumi. Bahkan hingga saat ini kasus 

kematian akibat pandemic covid 19 masih terus meningkat di Amerika 

Serikat (AS), India, Brasil, Perancis dan Rusia (Mukaromah, 2020). 

Di Indonesia sendiri, kasus kematian akibat virus Corona ini telah 

tersebar hingga 34 propinsi dengan rata-rata kasus baru 2.853 kasus 

baru (Kurniandari, 2020). 

Peningkatan kasus kematian akibat pandemi Covid-19 di 

Indonesia maupun dibelahan dunia lainnya, tentu membawa berbagai 

konsekuensi dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah 

berubahnya tatanan kehidupan dan pola interaksi manusia, termasuk 

mengubah situasi belajar di perguruan tinggi. Proses pembelajaran di 

perguruan tinggi yang tadinya menganut pola belajar langsung yang 

mengharuskan tatap muka  di kelas antara dosen dengan mahasiswa, 

berubah menjadi PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).  

Pola PJJ yang dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi di 

Indonesia saat ini tidak lepas dari instruksi Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan yang menekankan SFH (School From Home) untuk 

semua lini pendidikan, demi mengurangi laju penyebaran virus covid 

19. Tentu saja, proses perkuliahan yang fully online secara tidak 

langsung tetap membutuhkan adaptasi, terutama terkait dengan 

pemahaman literasi digital hingga adaptasi terkait banyaknya tugas 
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yang diberikan. Kondisi banyaknya tugas yang diberikan sebagai 

pengganti model pelajaran tatap muka, tentu membawa konsekuensi 

tersendiri, terutama bagi mahasiswa yang seringkali prokrastinasi, 

karena tumpukan tugas online justru menjadi dapat menjadi neraka 

virtual (Sudarko, 2020).  

Kasus prokastinasi dikalangan mahasiswa, sebenarnya bukan 

hanya terjadi disaat pandemi Covid 19. Banyak penelitian yang 

membuktikan bahwa kasus prokastinasi akademik  banyak terjadi 

(Fauziah, 2015; Muyana, 2018; Ursia, Siaputra & Sutanto, 2013; 

Rustam, 2019; Sabatini, 2013; Aini, Noor & Mahardayani, 2011; Irna, 

2014; Putri, Wiyanti, & Priyatama, 2012). Bahkan sebuah riset Diktis 

dalam sebuah situs online (Arifin, 2019) menyebutkan bahwa di 

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) ditemukan  prokrastinasi 

akademik yang tinggi pada mahasiswa Program Studi Psikologi 

mencapai 13,68 persen. Bahkan, situasi prokastinasi juga terjadi di 

Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor yang merekam 2.823 

mahasiswa dari 5149 mahasiswa yang aktif di tahun ajaran 

2016/2017, terindikasi prokrastinasi (Arifin, 2019).  Serupa dengan 

penelitian  Muyana (2018) yang menyebutkan bahwa dari 229 

mahasiswa Bimbingan Konseling di Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta, 161 diantaranya cenderung tinggi prokastinasinya. 

Kondisi prokastinasi akademik mahasiswa ini ternyata 

semakin banyak terjadi saat situasi pandemi Covid 19 merebak. Hasil 

pengamatan peneliti menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang 

sebelumnya telah menunda-nunda menyelesaikan tugas, makin sering 

melakukan prokastinasi. Seperti misalnya beberapa mahasiswa S1 di 

sebuah perguruan tinggi yang cenderung memilih menghabiskan 
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waktu berjam-jam membuka media sosial, bermain game online, atau 

justru mengerjakan pekerjaan lain dibandingkan mengerjakan tugas 

yang diberikan dosen saat kuliah daring. Fakta yang sama juga 

diungkapkan Sihyanti (2019) yang menyebutkan banyaknya pelajar 

yang memilih main game online dan nongkrong dengan teman-

temannya, menghabiskan waktu untuk mencari hiburan daripada 

menyelesaikan tugas-tugas akademiknya, padahal mereka 

mengetahui batas waktu penyelesaian tugas tersebut.  

Banyaknya kasus prokastinasi dikalangan mahasiswa tentu 

memprihatinkan, terutama di situasi pandemi Covid 19 yang mau 

tidak mau membuat model pembelajaran daring harus dilakukan.  

Disatu sisi, situasi pembelajaran daring yang menuntut kemandirian 

belajar pada mahasiswa diharapkan dapat mengoptimalkan proses 

belajar karena mahasiswa dituntut aktif mengerjakan berbagai tugas 

dan mengeksplorasi berbagai sumber belajar masing-masing, 

kenyataannya justru berbeda. Hasil pengamatan justru menunjukkan 

bahwa mahasiswa memilih tidak menyegerakan waktu mengerjakan 

tugas karena merasa waktu pengumpulan tugas masih lama, sehingga 

berakibat muncul anggapan jika tugas yang diberikan dosen lebih 

mudah dikerjakan jika sudah mendekati deadline. Padahal tugas yang 

harus dikerjakan tidak hanya satu, dan ujung-ujungnya kurangnya 

pemahaman terhadap tugas serta penundaan justru memunculkan 

kebingungan ketika harus menyelesaikan semua tugas yang tertunda 

tersebut.  

Prokrastinasi yang merupakan tindakan menunda 

mengerjakan tugas secara sengaja pada titik ketidaknyamanan 

subjektif (Salomon & Rothblum, 1984), menurut Ferarri, Johnson & 
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McCown (1995) cenderung membuat mahasiswa akan mengalami 

keterlambatan dalam mengerjakan tugas karena adanya kesenjangan 

waktu antara kinerja ideal yang harus dikerjakan, dengan memilih 

melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Disebutkan Steel 

(2006) bahwa prokrastinasi yang berasal dari bahasa latin yaitu pro 

yang berarti maju, ke depan, atau lebih menyukai dan bahasa latin 

crastinus, yang berarti besok, oleh Fauziah (2015) dimaknai sebagai 

perilaku individu yang lebih suka melakukan tugasnya besok 

dibanding menyelesaikannya hari ini.  

Burka & Yuen (2008) mengemukakan bahwa prokrastinasi 

terjadi pada setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, 

atau statusnya sebagai pekerja atau mahasiswa. Arfiansah (2019) 

menyebutkan bahwa 90% mahasiswa dari perguruan tinggi telah 

menjadi seorang prokrastinator, 25% orang suka menunda-nunda 

kronis, dan mahasiswa ini pada umumnya berakhir mundur dari 

perguruan tinggi. Rothblum (1984) sendiri dalam studinya juga 

mengungkapkan bahwa mahasiswa melakukan prokrastinasi secara 

bervariasi terhadap tugas akademik, dan ditemukan dari 342 orang 

mahasiswa Amerika yang menjadi subjek penelitiannya, 46% 

diantaranya prokrastinasi terhadap tugas menulis, 27,6% prokrastinasi 

belajar untuk persiapan ujian, 30,1% prokrastinasi terhadap tugas 

membaca, 10,6% prokrastinasi terhadap tugas administratif, 23% 

prokrastinasi menghadiri perkuliahan dan 10,2% prokrastinasi 

terhadap aktivitas perkuliahan secara umum. 

Prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa 

berdampak negatif bagi institusi maupun diri mahasiswa yang 

melakukannya, karena berkonsekuensi pada banyak waktu yang 
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terbuang tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Ferrari & 

Morales, 2007). Munculnya stres akibat deadline padahal masih 

banyak tugas yang belum terselesaikan (Ursia, Siaputra & Sutanto, 

2013) juga didorong adanya perasaan bersalah karena sudah menunda 

penyelesian tugas akademik, hingga dampak tidak lulus dengan tepat 

waktu, teguran dari dosen karena tidak segera tugas-tugasnya sesuai 

jadwal yang telah ditentukan, merupakan sekian dampak yang terjadi 

akibat sebuah penundaan. Seperti disebutkan Muyana (2018), bahwa 

penundaan yang tidak disertai dengan peran adaptif, hanya akan 

berakibat mahasiswa menjadi tidak berprestasi, yang menurut Utomo 

(2010) apabila terjadi di dunia industri, juga dapat menyebabkan 

penurunan produktivitas dan etos kerja individu sehingga membuat 

kualitas individu menjadi rendah. 

Salah satu faktor yang menurut Fajarwati (2015), Ghufron & 

Risnawati (2010), Pratiwi (2015), Nurwidawati (2014), Steel (2007), 

dapat menyebabkan mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik 

adalah kurang mampu dalam mengontrol diri dari kegiatan-kegiatan 

yang penting mauun tidak. Self control yang rendah merupakan faktor 

internal yang dalam beberapa penelitian terbukti berperan dalam 

penyebab prokrastinasi akademik. Seperti disebutkan oleh Steel 

(2007) bahwa individu yang melakukan prokrastinasi cenderung 

impulsive, mudah teralihkan, dan kurang memiliki kontrol diri. 

Mahasiswa memiliki kontrol diri yang tinggi mampu mengubah 

kejadian dan menjadi agen utama dalam mengarahkan dan mengatur 

perilaku utama yang membawa kepada konsekuensi positif. 

Mahasiswa yang memiliki self control yang tinggi akan mampu 
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memandu, mengarahkan, dan mengatur perilaku yang ada dalam diri 

individu tersebut. 

Selain kontrol diri, dukungan sosial juga menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi prokrastinasi (Putri, 2014; Fibrianti, 2009; 

Lubis, 2018; Safitri, 2018; Rini, 2009). Dukungan sosial yang 

merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi prokastinasi 

akademik, menurut Gibson (2005) merupakan kesenangan, bantuan 

yang diterima seseorang melalui hubungan formal dan informal 

dengan yang lain atau sekelompok, yang menurut Arfiansah (2019) 

mengacu pada penerimaan rasa aman, peduli, penghargaan atau 

bantuan yang diterima seseorang dari orang lain atau kelompok.  

Adanya dukungan sosial, menurut Rini (2009) dapat membuat 

individu merasa memperoleh perhatian, sehingga individu memiliki 

kemantapan diri yang baik serta memiliki sikap yang dapat menerima 

kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berfikir positif, 

memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki 

serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan, termasuk dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Ditekankan pula oleh Lubis (2018) bahwa 

sumber-sumber dukungan sosial yang banyak diperoleh individu dari 

lingkungan seperti orang tua, teman sebaya, guru dan lainnya, dapat 

memberikan informasi terkait dengan hal yang harus dilakukan jika 

mengalami hambatan penyelesaian tugas. Selain itu motivasi atau 

dukungan moril dari lingkungan sosial individu, dapat pula 

mendorong individu memilih cara-cara yang memudahkan dalam 

mengerjakan tugas-tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Adanya 

dukungan sosial akan memunculkan kenyamanan psikis dan 

emosional sehingga individu tidak merasa kesulitan dan 
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memanfaatkan waktunya secara efektif untuk menyelesaikan 

pekerjaannya.  

2. Perumusan Masalah 

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas selama pandemi Covid 19 dapat menyebabkan 

mahasiswa melakukan penundaan terhadap tugas perkuliahannya. 

Permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa yang tidak mengikuti 

perkuliahan online dengan maksimal serta tugas-tugas yang tidak 

terselesaikan dengan tepat waktu, bahkan tidak dikerjakan. 

Mahasiswa justru memilih melakukan aktifitas lain yang dirasa lebih 

menyenangkan, jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani 

akan menimnbulkan permasalahan bagi mahasiswa yang 

bersangkutan. Perilaku prokrastinasi akademik bukan permasalahan 

yang baru, sebelum Indonesia dilanda pandemi Covid 19 

permasalahan ini sudah banyak ditemukan dalam proses perkuliahan, 

semakin menjadi kendala disaat perkuliahan dilaksanakan secara 

daring.  

Salah satu faktor yang menyebabkan prokrastinasi akademik 

kurangnya individu dalam mengontrol diri dalam melakukan aktifitas 

yang penting maupun tidak penting. Mahasiswa yang memiliki self 

control yang rendah tidak mampu dalam mengatur waktu, tidak 

mampu mempertimbangkan mana yang perlu untuk didahulukan, 

mahasiswa yang memiliki self control tinggi mampu mengarahkan, 

mengatur perilaku dan mengerjakan tugas yang menjadi tanggung 

jawab sebagai mahasiswa. 

Selain self control, dukungan sosial juga menjadi salah satu 

penyebab terjadinya prokrastinasi akademik. Kurangnya dukungan 
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sosial pada mahasiswa kurang bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan tugas sampai batas waktu pengumpulan, mahasiswa 

yang memperoleh dukungan sosial tinggi akan lebih memiliki 

tanggung jawab pada diri sendiri, berfikir positif dan memilili 

kemampuan dalam untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan 

termasuk dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab. 

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Apakah self control dan dukungan sosial berkorelasi dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa? 

2) Apakah self control berkorilasi dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa? 

3) Apakah dukungan sosial berkorelasi dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa? 

3. Keaslian Penlitian 

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang self control dan 

dukungan sosial serta keterkaitnya dengan prokrastinasi akademik 

cukup banyak. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Anisahwati (2016) tentang perfeksionisme dan dukungan sosial 

terhadap prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan tesis dan 

disertasi, menunjukkan hasil bahwa terhadapt pengaruh yang 

signifikan antara perfeksionisme dan dukungan sosial terhadap 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa sekolah pascasarjana UIN 

Syarif Hidayatulla Jakarta dalam menyelesaikan tesis dan disertasi. 

Vivi & Damajanti (2018) tentang efikasi diri dan kontrol diri dengan 

prokrastinasi pada mahasiswa fakultas ilmu pendidikan, dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 
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efikasi diri dan kontrol diri dengan prokrastinaksi skripsi pada 

mahasiswa fakultas ilmu pendidikan. 

Penelitian Lisa & Anizar (2018) tetang dukungan sosial dan 

self efficacy dengan  prokrastinasi akademik mahasiswa perantau yang 

berkuliah di Jakarta, hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

antara dukungan sosial dann self efficacy dengan prokrastinasi 

akademik mahasiswa perantau yang kuliah dijakarta. Penelitian oleh 

Fajarwati (2015) tentang hubungan antara self control dan self 

efficacy dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa BK UNY 

yang sedang menyusun skripsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara control diri dengan 

prokrastinasi akademik dan tidak terdapat hubungan signifikan antara 

self efficacy dengan prokrastinasi akademik. Penelitian lain oleh 

Wulandari, Umaroh & Mariskha (2020) tentang pengaruh efikasi diri 

dan kontrol diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa self efficacy dan self control berpengaruh negatif 

terhadap prokrastinasi akademik.  

Penelitian lain oleh Lestari & Dewi (2018) tentang efikasi diri 

dan kontrol diri dengan prokrastinasi skripsi pada mahasiswa fakultas 

ilmu pendidikan, haasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan 

yang signifikan antara efikasi diri dan kontrol diri dengan 

prokrastinasi skripsi pada mahasiswa FIP Unesa. Penelitian oleh 

Tharir (2015) tentang distress dan dukungan sosial dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa dalam menyusun skripsi, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara distress dengan prokrastinasi akademik da nada 
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hubungan negatif yang signifikan antara  dukungan sosial dengan 

prokrastinasi akademik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Bardi & Abdi (2019) 

meneliti tentang motivasi berprestasi dan dukungan sosial orang tua 

terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa jurusan pendidikan 

geografi Universitas Syiah Kuala, hasil penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi 

berprestasi terhadap prokrastinasi akademik dan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel dukungan sosial orang tua 

terhadap prokrastinasi akademik. Penelitian dilakukan oleh Amelia 

dan Hadiwinarto (2020) tentang dukungan sosial dengan prokrastinasi 

akademik siswa pada kelas X IPS di SMA Negeri Mukomuko, hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik. 

Peneliti menemukan jurnal internasional yang penelitiannya 

dilakukan oleh Tuasikal & Patria (2019) tentang peran dukungan 

sosial dan kejelasan konsep diri sebagai predictor penundaan tesis, 

hasil penelitian menunjukkan dukungan sosial dan konsep diri tinggi 

penundaan penulisan tesis menjadi rendah. Penelitian lain dilakukan 

oleh Kim, Hong, Lee & Hyun (2017) tentang struktural antara 

perspektif waktu dan pengendalian diri pada prokrastinasi dan 

kecanduan internet, hasil penelitian menunjukkan Individu dengan 

perspektif waktu yang berorientasi saat ini cenderung menunjukkan 

pengendalian diri yang lebih buruk, meningkatkan kemungkinan 

penundaan dan kecanduan internet. Individu dengan waktu 

berorientasi masa depan perspektif, di sisi lain, cenderung memiliki 

pengendalian diri yang lebih kuat, mengurangi risiko penundaan dan 
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Internet. Penelitian serupa dilakukan oleh Orzen & Cikrikci (2018) 

tentang keterikatan sekolah dan dukungan sosial yang dirasakan dari 

orang tua pada remaja dan untuk menentukan peran prediktif 

keterikatan sekolah dan dukungan sosial orang tua untuk prokrastinasi 

akademik, dengan memperoleh hasil menunjukkan keterikatan 

sekolah dan persepsi dukungan sosial dari keluarga masing-masing 

merupakan prediktor signifikan dari kecenderungan preokrastinasi 

akademik. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian terdahulu terletak pada variabel prokrastinasi akademik 

(Y), sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan penelitian terdahulu yaitu pada pengabungan antara variabel 

X1 dan X2, subjek penelitian. Perbedaan tersebut maka keaslian 

penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, peneliti mengamati 

bahwa variabel tersebut belum pernah digabungkan menjadi satu 

seperti yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sehingga, 

penelitian tesis ini peneliti mengkaitkan prokrastinasi akademik 

dengan self control dan dukungan sosial yang terjadi pada mahasiswa. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada tujuan penelitian ini, maka penelitian ini 

menggunakan tiga skala untuk memperoleh data penelitian, yaitu 

skala prokrastinasi akademik, self control dan dukungan sosial yang 

ketiganya disusun oleh peneliti dan datanya dianalisis menggunakan 

regresi linier berganda. Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Menguji adanya self control dan dukungan sosial berkorelasi 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

b. Menguji adanya self control berkorelasi dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa. 

c. Menguji adanya dukungan sosial berkorelasi dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

banyak hal, dimana manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

teoritis bidang Psikologi Pendidikan terkait dengan prokrastinasi 

akademik, self control dan dukungan sosial. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi 

pihak kampus agar dapat melakukan tindakan yang tepat untuk 

mengurangi prokrastinasi akademik yang banyak terjadi di 

mahasiswa utamanya melalui upaya-upaya meningkatkan self 

control dan dukungan sosial sebagai mahasiswa-mahasiswa 

tersebut. Kepada mahasiswa untuk mengurangi perilaku 

prokrastinasi akademik diharapkan lebih mampu mengontrol diri 

serta mampu memperoleh dukungan sosial dari lingkungan supaya 

lebih giat dalam menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai jadwal 

yang tentukan. 

 


