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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi terus berupaya meningkatkan kualitas 

pendidikan tinggi dalam rangka mencapai amanat pada tahun 2015-2019, 

dengan visi yang telah ditetapkan “Terwujudnya pendidikan tinggi yang 

bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing 

bangsa”. Pendidikan tinggi yang bermutu, bukan hanya menghasilkan 

lulusan dengan nilai kuantitas yang banyak, melainkan menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualitas berpengetahuan, terdidik, dan terampil. 

Kemampuan iptek dan inovasi juga memiliki peran besar bagi SDM dan 

lembaga serta perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian, 

pengembangan, dan penerapan iptek (Kemenristek Dikti, 2015). 

Memasuki era teknologi dan globalisasi seseorang dituntut untuk 

dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar dapat bersaing dan 

menyesuaikan diri dalam dunia global. Kualitas sumber daya manusia 

memegang peranan penting dalam persaingan global yang penuh dengan 

tekanan dan kompetisi. Berkaitan dengan manusia yang berkualitas, 

mahasiswa diharapkan mampu menguasai suatu bidang sehingga memiliki 

keahlian dan siap untuk bersaing. Mahasiswa tidak akan mendapatkan hasil 

maksimal jika hanya mengandalkan ilmu yang didapat dari kuliah saja, 

karena sebagian besar dari materi yang didapat dari perkuliahan hanyalah 

Penerapan Pelatihan Self-Management…, Puspo Dewi Wahyuning Gusti, Fakultas Psikologi UMP, 2019



2 
 

 
 

dalam bentuk teori. Oleh karena itu diharapkan mahasiswa juga aktif di 

berbagai kegiatan positif baik di dalam maupun di luar kampus. 

Pengembangan diri tidak akan didapat apabila suatu ilmu hanya 

diserap sebatas teori saja, tentunya teori tersebut harus diaplikasikan dan 

dilakukan. Oleh karena itu organisasi-organisasi yang ada baik di dalam 

maupun di luar kampus dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan diri dan mencari jati diri. Seseorang yang aktif dalam 

kegiatan keorganisasian biasanya dikenal sebagai aktivis organisasi. 

Seorang aktivis organisasi tentunya akan mendapatkan banyak pelajaran 

yang mungkin tidak didapat dari materi kuliah yang diberikan, misalnya 

pelajaran untuk mengatur waktu, bekerjasama dengan berbagai macam 

orang serta keterampilan sosial. 

Pengalaman yang didapat oleh mahasiswa yang aktif dalam 

berorganisasi tentunya akan berbeda dengan mahasiswa yang tidak aktif 

dalam organisasi. Handycandra (2003) menyatakan bahwa mahasiswa yang 

mengikuti organisasi tidak hanya mendapat teori dari buku tetapi juga 

banyak ilmu tambahan terutama prakteknya yang tidak bisa didapatkan bila 

hanya belajar text book saja di dalam kelas. Salah satu contohnya adalah 

bagaimana caranya membuat suatu rapat menjadi efektif. Selain itu, dengan 

bergabung dengan satu atau lebih organisasi maka akses yang dipunyai 

untuk berhubungan dengan orang lain akan bertambah berlipat-lipat karena 

dalam organisasi biasanya akan banyak kerjasama-kerjasama lintas kampus 

Penerapan Pelatihan Self-Management…, Puspo Dewi Wahyuning Gusti, Fakultas Psikologi UMP, 2019



3 
 

 
 

bahkan daerah, salah satu contohnya adalah studi banding dengan 

universitas lain. 

Mahasiswa dikatakan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas 

tinggi jika dirinya dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan adanya 

kedisiplinan, kreativitas maupun etos kerja yang tinggi dalam mengerjakan 

tugasnya. Banyaknya tuntutan yang harus dicapai oleh mahasiswa tentu 

akan direspon secara berbeda oleh setiap mahasiswa. Harapan yang muncul 

adalah mahasiswa akan mampu merespon secara positif tuntutan-tuntutan 

tersebut dengan melakukan penyesuaian dengan berbagai tuntutan di luar 

tanpa mengesampingkan tuntutan di dalam diri mereka sendiri. Untuk 

memenuhi seluruh tuntutan tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah, 

masih dijumpai ketidaksiapan mahasiswa dalam memenuhi tuntutan 

tersebut. 

Banyaknya mahasiswa yang mengulur waktu dan melakukan 

penundaan terhadap tugas dan kewajiban merupakan salah satu bentuk 

ketidakdisiplinan yang dapat menghambat terciptanya sumber daya manusia 

yang berkualitas. Beban tugas yang dirasakan berat bahkan jika dirasa 

melampaui batas kemampuan, mahasiswa akan mengerjakan tugas-tugasnya 

dalam tekanan dan perasaan malas. Pada akhirnya mahasiswa akan terbiasa 

menunda pekerjaannya (Wiyanti dkk, 2012). 

Seseorang yang mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu 

sesuai batas waktu yang telah ditentukan,sering mengalami keterlambatan, 

mempersiapkan sesuatu dengan sangat berlebihan, dan gagal dalam 
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menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan, disebut 

sebagai seorang yang melakukan prokrastinasi atau prokrastinator, sehingga 

prokrastinasi dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku yang tidak efisien 

dalam penggunaan waktu, dan adanya kecenderungan untuk tidak 

menyegerakan memulai suatu pekerjaan ketika menghadapi suatu tugas 

(Ghufron & Suminta, 2010). 

Ferrari, dkk (1992) mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik 

merupakan kecenderungan perilaku untuk menunda atau salah mengelola 

tugas sekolah yang mencakup komponen kepribadian kognitif dan afektif. 

Solomon & Rothblum (1984) mengatakan bahwa prokrastinasi akademik 

adalah kecenderungan seseorang untuk menunda memulai menyelesaikan 

tugas dengan melakukan aktivitas lain yang tidak berguna sehingga tugas 

menjadi terhambat, tidak selesai tepat waktu, dan sering terlambat. Solomon 

& Rothblum juga menjelaskan bahwa terdapat enam area akademik, yaitu 

tugas membuat laporan/paper, tugas belajar dalam menghadapi ujian, tugas 

membaca mingguan. Selanjutnya, adalah tugas administratif (mengambil 

kartu studi, mengembalikan buku perpustakaan, dan membaca 

pengumuman), tugas kehadiran (membuat janji dan bertemu dosen untuk 

tutorial) dan tugas akademik secara umum. 

Di bidang akademik sering terlihat secara langsung perilaku 

prokrastinasi di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sering menunda untuk 

mengerjakan tugas dari dosen, baik itu tugas kelompok maupun tugas 

individu. Padahal perilaku prokrastinasi ini dapat berdampak buruk bagi 
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individu tersebut. Prokrastinasi dilakukan sebagai suatu bentuk coping yang 

digunakan untuk menyesuaikan diri dalam perbuatan keputusan pada 

situasi-situasi yang dipersepsikan penuh stres akibat kegagalan dalam 

mengidentifikasi tugas, yang kemudian menimbulkan konflik dalam diri 

individu sehingga akhirnya seseorang memiliki keinginan untuk 

menjauhkan diri dari tugas yang menantang dan impulsif (Ghufron& 

Suminta, 2010). Prokrastinasi berakibat pula terhadap afeksi seperti depresi 

dan kecemasan yang tinggi.Akibat lainnya dapat berupa kegagalan fatal 

yang menyakitkan. Prokrastinator sendiri tidak senang akan sikap dan 

perbuatannya, tetapi mereka sukaran untuk mengatasi dan cenderung selalu 

mengulanginya kembali (Rizvi dkk, 1997). 

Prokrastinasi merupakan masalah pengelolaan diri yang termasuk 

didalamnya pengelolaan waktu dan penentuan prioritas. Akibat dari 

prokrastinasi membawa kerugian yang tidak sedikit bagi para pelaku 

prokrastinasi dan juga orang lain yang berada di sekitarnya, karena 

prokrastinasi dapat menjadi suatu kebiasaan yang menimbulkan berbagai 

konsekuensi yang negatif, seperti waktu menjadi terbuang sia-sia dan tugas-

tugas menjadi terbengkalai. 

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk membantu mahasiswa 

dalam mengurangi perilaku prokrastinasi akademik yaitu dengan 

memberikan modifikasi perilaku menggunakan teknik self-management. 

Teknik self-management dipilih karena memiliki kelebihan dalam 

penggunaannya yaitu perubahan yang diperoleh lebih tahan lama, karena 
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subjek menganggap keberhasilannya dipengaruhi oleh usahanya sendiri 

(Purwanta, 2012). 

Menurut Komalasari (dalam Isnaini, 2015) strategi self-management 

yaitu prosedur pengaturan perilaku oleh individu itu sendiri. Pada strategi 

ini, individu terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar yaitu, 

menentukan perilaku sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih 

prosedur yang akan diterapkan, melaksanakan prosedur tersebut, dan 

mengevaluasi efektifitas prosedur tersebut. Dalam melaksanakan strategi 

self-management tahap yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah 

komitmen diri untuk merubah perilakunya, mengidentifikasi perilaku yang 

diharapkan, penggunaan strategi self-management yang meliputi self-

monitoring, stimulus control dan self-reward, dan mengevaluasi perubahan 

perilaku. 

Self-management diharapkan dapat berkontribusi dengan baik 

menjadi solusi untuk menurunkan perilaku prokrastinasi akademik 

mahasiswa. Prokrastinasi akademik menjadi penting untuk diteliti pada 

mahasiswa, karena mahasiswa perlu untuk mengenali faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan prokrastinasi akademik muncul sehingga dapat 

diantisipasi dengan menggunakan metode self-management agar 

menurunkan prokrastinasi akademik dan dapat menjalankan kewajiban 

sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya. Mahasiswa juga harus 

berkontribusi secara positif sehingga akan menjadi kontrol bagi mahasiswa 
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ketika dihadapkan pada tugas, tantangan maupun tuntutan akademik agar 

mampu diselesaikan dengan baik tanpa menunda-nunda. 

Teknik Self-Management pernah diujikan oleh Wahyuningsih (2014) 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara individu teknik self 

management efektif untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa SMP. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Surijah & Tjundjing (2007) 

menemukan dari 295 mahasiswa sebanyak 30,9% mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Surabaya tergolong sebagai high sampai dengan very 

high prokrastinator. Penelitian tentang prokrastinasi telah banyak 

dipaparkan, hal tersebut menunjukkan pentingnya untuk melakukan 

penelitian dalam masalah prokrastinasi. 

Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan yaitu pada mahasiswa 

anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto diperoleh informasi bahwa mahasiswa sering 

menunda untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Subjek lebih sering 

mengerjakan tugas satu hari sebelum waktu pengumpulan dan tidak 

maksimal atau asal mengumpulkan. Terlebih jika ada tugas kelompok, 

ketika teman sekelompoknya ada yang dapat diandalkan, subjek merasa 

tenang dan tidak terlalu memikirkan pengerjaan tugasnya. Ketika waktu 

pengumpulan tugas atau laporan masih jauh, subjek lebih senang melakukan 

hal lain diluar aktivitas belajar. Subjek lebih sering menghabiskan waktu di 

sekre karena menganggap sekre seperti rumah dengan tujuan agar 

mempererat solidaritas. Subjek sering melakukan kegiatan sparingan agar 
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siap menghadapi perlombaan. Hal ini membuat mahasiswa tidak dapat 

mengelola waktu belajarnya, mereka kurang memiliki pengetahuan tentang 

cara belajar efektif, sehingga menyebabkan pada kebiasaan mereka yang 

suka menunda-nunda waktu untuk belajar. Sebelum masalah ini terjadi terus 

menerus maka beberapa tindakan dapat dilakukan guna mengentaskan 

permasalahan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu sekiranya dilakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan pelatihan self-management untuk 

menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa anggota Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto”. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah pelatihan self-

management dapat menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

anggota UKM Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan pelatihan self-management untuk menurunkan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang Psikologi Pendidikan mengenai penerapan pelatihan self-

management untuk menurunkan prokrastinasi akademik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis, sebagai upaya dalam penerapan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dari kuliah dengan praktek nyata pada mahasiswa. 

b. Bagi mahasiswa, agar dapat memahami dan mengenali prokrastinasi 

akademik serta pentingnya menumbuhkan motivasi melalui self-

management yang diharapkan dapat menurunkan prokrastinasi 

akademik. 

c. Bagi pengurus organisasi mahasiswa, sebagai bahan masukan agar 

dapat mengatur waktunya lebih baik lagi dan tidak melakukan sikap 

prokrastinasi sehingga dapat diteladani bagi anggota organisasinya. 

 

Penerapan Pelatihan Self-Management…, Puspo Dewi Wahyuning Gusti, Fakultas Psikologi UMP, 2019




