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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa diharapkan dapat 

menjadi manusia yang berkualitas dengan memiliki keahlian di suatu bidang 

sehingga nantinya mampu bersaing di dunia kerja. Demikian juga dalam kegiatan 

akademik, mahasiswa dituntut untuk memiliki kompetensi belajar, kedisplinan 

belajar, dan motivasi belajar yang tinggi sehingga prestasi belajar dapat tercapai 

dan dapat menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu. Namun kenyataannya, 

masih belum banyak mahasiswa yang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini 

dikarenakan masih banyak dijumpai mahasiswa yang tidak disiplin dalam belajar 

termasuk menunda pekerjaan atau tugas akademik yang diberikan oleh guru (Asri 

& Dewi, 2016). 

Mahasiswa dalam menghadapi tugas-tugas akademik seringkali muncul rasa 

malas dan keengganan untuk mengerjakan tugas tersebut, sehingga tugas tidak 

dapat terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Rasa malas 

dan keengganan untuk mengerjakan tugas tersebut membuat mahasiswa untuk 

menunda mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan. Perilaku 

mahasiswa untuk menunda mengerjakan tugas ini disebut dengan prokrastinasi 

akademik (Susanti & Nurwidawati,2014) 

Ghufron dan Risnawita (2017) menyatakan prokrastinasi dapat dikatakan 

sebagai suatu penundaan atau kecenderungan menunda-nunda memulai suatu 

kerja, namun prokrastinasi juga bisa dikatakan sebagai penghindaran tugas dan 
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ketakutan untuk gagal dalam mengerjakan tugas. Kebiasaan prokrastinasi yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus sampai tertanam dalam 

pikiran bawah sadar dan menjadi bagian permanen dari perilaku individu sendiri. 

Nugroho, (Andarini & Fatma, 2013) menyatakan orang yang melakukan 

prokrastinasi mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan, sering mengalami keterlambatan, mempersiapkan 

diri secara berlebihan, maupun gagal dalam menyelesaikan tugas sesuai batas 

waktu. 

Ningmastutik (2017) mengemukakan bahwa mahasiswa  fakultas teknik 

elektro Universitas Kristen Satya Wacana memperlihatkan 43,59% responden 

memiliki skor prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi sedang, 

41,02% berada pada kategori rendah, 10,26% berada pada kategori tinggi, dan 

5,13% berada pada kategori sangat rendah. Raiyanti (2013) mengemukakan 

sebanyak 50% mahasiswa menunda membuat tugas akademik itu setengah dari 

waktu yang telah ditentukan, sehingga prokrastinasi menjadikan mahasiswa 

menunda tugas-tugasnya sehingga berpengaruh pada pencapaian prestasi 

akademik. 

Penundaan yang dikategorikan sebagai prokrastinasi adalah apabila 

penundaan tersebut sudah merupakan kebiasaan atau pola yang menetap yang 

selalu dilakukan seseorang ketika menghadapi suatu tugas dan penundaan tersebut 

disebabkan oleh adanya keyakinan-keyakinan yang irasional dalam memandang 

tugas. Prokrastinator sebenarnya sadar bahwa dirinya menghadapi tugas-tugas 

yang penting dan bermanfaat (sebagai tugas yang primer), tetapi dengan sengaja 
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menunda-nunda secara berulang-ulang (kompulsif), hingga muncul perasaan tidak 

nyaman, cemas dan merasa bersalah dalam dirinya (Ghufron &Risnawita, 2017). 

Pernyataan Patrzek (Grunschel & Fries, 2012) bahwa prokrastinasi 

akademik memberikan konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Konsekuensi 

positif dari prokrastinasi akademik adalah mengurangi stres terhadap beban tugas, 

lebih banyak memiliki waktu untuk sosialisasi, perubahan kebutuhan, dan 

menikmati kehidupan di sekolah. Adapun konsekuensi negatif dari prokrastinasi 

akademik meliputi: rendahnya harga diri, aspek terkait dengan afeksi yaitu cemas, 

mengalami ketidakpuasan, perasaan tertekan, menurunnya motivasi, stress, dan 

aspek yang terkait dengan sekolah yaitu beban tugas yang semakin menumpuk, 

prestasi belajar rendah, dan kemungkinan terjadinya drop-out. 

Mahasiswa haruslah optimis dalam menyusun skripsi maupun mencari 

pemecahan dari masalah, menghentikan pemikiran negatif, merasa yakin bahwa 

mempunyai kemampuan, dan berusaha menghadapi kesulitan atau kendala saat 

menyelesaikan skripsi (Ningrum, 2011). Terkadang mahasiswa mengalami  

kesukaran dalam mengatur pemakaian  waktu belajar, selain itu kebanyakan 

mahasiswa melakukan aktivitas belajar secara  santai. Tidak jarang mahasiswa 

yang hanya tampak sibuk menjelang ujian dan  belajar secara “SKS” (sistem 

kebut semalam), fenomena SKS masih menjadi primadona dalam cara belajar 

mahasiswa baik itu dalam hal mengerjakan tugas ataupun menghadapi ujian yang 

deadline-nya esok hari sehingga hasil yang didapat kurang maksimal (Saputro, 

2012). 
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Bernard (Fauziah, 2015) menyatakan bahwa beberapa alasan mahasiswa 

melakukan prokrastinasi yaitu memilih kegiatan yang  tidak menyenangkan, tidak 

mampu mengerjakan tugas yang sulit, tidak tahu  harus mengerjakan tugas dari 

mana,  ketidakmampuan mengatur waktu, adanya  gangguan dari lingkungan, 

memiliki kecemasan jika kemampuannya dievaluasi,  ingin memberontak 

terhadap kekuasaan  orang lain, stress, depresi, dan kelelahan. 

Berdasarkan rekapitulasi data mahasiswa yang ada di Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) di peroleh data jumlah mahasiswa 

dibawah angkatan tahun 2013 (semester 9 ke atas) ada 952 mahasiswa dengan 

rincian sebagai berikut. 

Tabel 1 

Data Mahasiswa angkatan 2014 dan sebelumnya 

Fakultas   Lama Studi 

Semester 10 keatas 

Ekonomi (Manajemen) 355 

Ekonomi (Akuntansi) 6 

Hukum 135 

FKIP (PGSD) 374 

FKIP (PBI) 90 

FKIP (BK) 63 

Pertanian 68 

Teknik (Elektro) 35 

Teknik (Informatika) 179 

Sistem Informasi 86 

Teknik (Mesin) 140 

Psikologi 14 

Jumlah 1545 

(Sumber BAAK UMK, Februari 2019) 
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Hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi UMK semester 

sembilan (angkatan 2013) A mengaku sudah mengambil mata kuliah skripsi sejak 

semester tujuh, namun dia belum memulai mengerjakan skripsi sampai dengan 

semester 10. A mengaku sudah beberapa kali mengajukan judul penelitian namun 

sering ditolak dengan alasan kurangnya relevan judul dengan masalah yang 

diangkat. Susahnya dalam pengajuan judul membuat A merasa takut untuk 

mengajukan kembali karena A merasa takut apabila judul yang diajukannya 

ditolak kembali. Sejak saat itu A merasa malas untuk mengerjakan skripsi. Selain 

sulitnya dalam pengajuan, A merasa kesulitan dalam menentukan subyek untuk 

penelitian dan sulitnya mencari literatur sebagai bahan penunjang penelitian. 

Menurut penuturan A orang tuanya sibuk kerja dan tidak banyak memiliki waktu 

untuk memantau perkembangan kulaihnya. A mengaku selama ini dia kuliah 

sering membolos kuliah dengan seenaknya sendiri, karena dia mengaku orang 

tuanya sibuk bekerja dan tidak pernah memperhatikan perkembangan kuliahnya. 

(Wawancara, tanggal 20 Desember 2017). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan UMK semester sebelas (angkatan 2012). B menyatakan bahwa 

sudah mengambil matakuliah Skripsi sejak semester tujuh namun semenjak 

selesai mengikuti mata kuliah KKN B mengaku  merasa malas untuk melanjutkan 

kuliahnya. Hampir selama tiga semester tidak masuk kuliah. B tinggal jauh dari 

kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya berada di Jambi, dan orang tuanya 

sangat sibuk bekerja dan kurang memberikan perhatian atau nasihat mengenai 

studinya, orang tuanya juga tidak pernah bertanya mengenai bagaimana 
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perkembangan kuliahnya. Selama tiga semester B mengaku hanya menghabiskan 

waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, B ikut saudaranya yang berada di Jepara 

dan terkadang juga pulang ke Jambi namun disana hanya bermain-main tidak jelas 

dengan temannya. B mengaku terkadang ingin mengerjakan skripsi namun  masih 

merasa malas dan masih bingung harus memulai mengerjakannya dari mana. 

Awalnya B berniat pada semester sebelas ini ingin menyelesaikan skripsinya 

dengan cepat namun  kenyataanya B masih menunda mengerjakan skripsinya 

karena masih banyak mata kuliah yang harus mengulang. Sampai sekarang B juga 

mengaku merasa malas untuk berangkat kuliah. B mengaku bahwa sudah 

mengajukan judul skripsi beberapa kali namun sampai sekarang belum di setujui 

oleh dosennya sehingga dia merasa malas untuk mengajukan judul karena dia 

merasa takut jika ditolak untuk yang kesekian kalinya. (Wawancara, tanggal 14 

Januari 2018). 

Wawancara dengan mahasiswa semester sembilan (angkatan 2012) Fakultas 

Teknik UMK sebut saja dia C. Saat ditanya C sebenarnya ingin menyelesaikan 

tugas skripsinya akan tetapi C merasa kesulitan dalam membuat aplikasi. C 

mengaku tugas skripsi yang dikerjakan bersifat individu sehingga C cenderung 

merasa berat dan kesusahan, C mempunyai pandangan bahwa suatu tugas harus 

diselesaikan dengan sempurna sehingga C merasa lebih aman untuk tidak 

menyelesaikannya dengan segera dan C juga takut mengenai kualitas skripsinya 

apabila sudah selesai. C mengaku masih banyak mata kuliah yang mengulang di 

semester 9 ini, dia menunda mengerjakan skripsi karena dia takut gagal jika nanti 

kualitas skripsinya kurang memuaskan dan nilainya jelek sehingga C lebih 
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memilih menunda memulai mengerjakan skripsi. Orang tua C tidak menuntut dia 

untuk lulus tepat waktu, bahkan orang tuanya tidak pernah menegur atau 

memarahi C saat dia membolos kuliah. (Wawancara, tanggal 16 Januari 2018). 

Ghufron dan Risnawita (2017) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi seseorang  mempunyai prilaku prokrastinasi salah satunya adalah 

pola asuh orang tua. Pola asuh merupakan salah satu faktor keluarga yang 

berkaitan dengan prokrastinasi. Mahasneh, Bataineh dan Al-Zoubi (2016) 

menyatakan bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkembangan 

prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua yang 

berperan sebagai model, instruktur, dan pengulangan perilaku tertentu. Peran 

orang tua dalam penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara variabel orang 

tua dan beragam aspek perkembangan remaja termasuk prestasi dan motivasi 

akademik, otonomi, dan harga diri remaja, dan jauh lebih sedikit penelitian 

mengenai aspek spesifik perilaku akademis siswa. 

Baumrind (1991) mengemukakan bahwa rangkaian perilaku dan sikap orang 

tua terhadap anak menciptakan metode pengasuhan dan perasaan, persepsi dan 

evaluasi anak terhadap pola asuh orang tua. Orang tua permisif terlibat dalam 

kehidupan anak-anak mereka tapi mereka mempertimbangkan sedikit keterbatasan 

untuk mereka dan lebih responsif. Sullivan (Javady & Mahmoudi, 2015) 

mengemukakan bahwa orang tua permisif menunjukkan reaksi negatif terhadap 

usaha dan keberhasilan independen seseorang, orang tersebut berhenti berusaha 

untuk mencapai pembangunan. 
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Bee dan Boyd (Rahmawan, 2013) mengemukakan pola asuh permisif 

sebagai pola asuh dimana orang tua tidak memberikan batasan, tidak menuntut, 

tidak terlalu mengontrol dan cenderung kurang komunikasi. Baumrind (Papalia, 

Olds dan Feldman, 2013) mengemukakan orang tua dengan pola asuh permisif 

hanya sedikit permintaan dan membiarkan anak mengatur aktivitasnya sendiri 

sehingga anak-anak hidup berdasarkan kecenderungan mereka dan tidak ada 

disiplin dalam kehidupan mereka. Anak-anak ini adalah orang-orang yang lalai, 

ringan dan tidak bertanggung jawab. 

Massen (Javady & Mahmoudi, 2015) menyatakan bahwa ada banyak 

pandangan dalam keluarga permisif, mereka tidak memutuskan bersama bahkan 

dalam masalah yang tidak penting seperti makan. Orang tua permisif tidak 

mengharapkan anak-anak untuk memiliki perilaku dewasa dan memungkinkan 

mereka mengatur aktivitas mereka sendiri dan menghindari kontrol dan tidak 

menuntut ketaatan. Borjali (Javady & Mahmoudi, 2015) menyatakan bahwa anak-

anak ini hidup berdasarkan kecenderungan mereka dan tidak ada disiplin dalam 

kehidupan mereka. Anak-anak ini adalah orang-orang yang lalai, ringan, bangga 

dan tidak bertanggung jawab. Memang orang tua yang permisif membiarkan anak 

mereka mengambil keputusan sendiri. 

Hasil penelitian Mahasneh dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa adanya 

hubungan positif dan signifikan secara statistik antara penundaan akademik dan 

gaya pengasuhan baik berwibawa (demokratis), otoriter dan permisif. Hasil dari 

penelitian ini dijelaskan bahwa pola asuh permisif memiliki pengaruh utama pada 

prokrastinasi akademik. 
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Hasil penelitian Asri dan Dewi (2016) menunjukkan adanya hubungan 

positif yang signifikan antara gaya pengasuhan orang tua dengan prokrastinasi 

akademik. Artinya semakin tinggi gaya pengasuhan orang tua maka semakin 

tinggi prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

Individu dengan ketakutan akan kegagalan dan persepsi yang tinggi 

terhadap kompetensi yang dimilikinya dapat menghindari kegagalan dengan 

bekerja keras sehingga menurunkan prokrastinasi. Sebaliknya, ketika persepsi 

terhadap kompetensi rendah, siswa merasa gagal dan akan menghindarinya 

dengan cara menunda pekerjaan. Terjadinya prokrastinasi akademik juga tidak 

dapat dilepaskan dari adanya dukungan dari lingkungan, salah satunya adalah 

gaya pengasuhan orang tua, semakin tinggi pengasuhan orang tua kepada anak 

semakin rendah anak melakukan prokrastinasi akademik (Asri & Dewi, 2016). 

Solomon (Fatimah, Lukman, Khairudin, Shahrazad & Halim, 2011) 

mengatakan bahwa ada banyak alasan yang terkait dengan mengapa siswa 

menunda sebagian besar alasan itu terkait dengan ketakutan akan kegagalan dalam 

kaitannya dengan kecemasan kinerja, perfeksionisme dan kurang percaya diri. 

Patrzek (2012) mengemukakan bahwa ketakutan akan kegagalan adalah 

faktor internal yang berkontribusi terhadap prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa. Ghufron dan Risnawita (2017) mengemukakan bahwa seseorang 

melakukan prokrastinasi akademik dimaksudkan untuk menghindari 

ketidakmampuan atau kegagalannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan 

mendatang. 
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Ketakutan akan kegagalan adalah ketakutan yang berlebihan untuk gagal, 

Seseorang menunda mengerjakan tugas sekolahnya karena takut jika gagal akan 

mendatangkan penilaian negatif  atas kemampuanya, akibatnya seseorang 

menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang dihadapinya (Ghufron& 

Risnawita, 2017). Ketakutan akan kegagalan membuat individu meragukan 

kemampuannya sendiri sehingga dapat menghambat dalam mengerjakan tugas 

dan terjadi tindakan prokrastinasi akademik (Hartantya & Hakim, 2016). 

Burka dan Yuen (Sebastian, 2013) menyatakan bahwa seseorang melakukan 

prokrastinasi sebagai strategi untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan yang 

mereka rasakan. Nainggolan (Sebastian 2013) menyatakan ketakutan akan 

kegagalan dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk mencapai prestasi tetapi 

ketakutan akan kegagalan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif yang 

akhirnya membuat seseorang kehilangan motivasinya. 

Hasil penelitian Hakim dan Hartantya (2016) menunjukkan bahwa ketakutan 

akan kegagalan secara persial berpengaruh positif terhadap prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa dalam mengerjakan suatu tugas. 

Hasil penelitan Fatimah dkk, (2011) menunjukkan bahwa ada korelasi 

positif yang signifikan antara penundaan dan ketakutan akan kegagalan, ketika 

subjek mempunyai pengalaman terhadap kegagalan akan mempengaruhi terhadap 

prokrastinasi akademik. 

Individu dengan ketakutan akan kegagalan terhadap kompetensi yang 

dimilikinya dapat menghindari kegagalan dengan bekerja keras sehingga 

menurunkan prokrastinasi. Sebaliknya, ketika persepsi terhadap kompetensi yang 
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dimiliki rendah, siswa merasa gagal dan akan menghindarinya dengan cara 

menunda pekerjaan. Terjadinya prokrastinasi akademik juga tidak dapat 

dilepaskan dari adanya dukungan dari lingkungan, salah satunya adalah adanya 

pengasuhan orang tua (Asri & dewi, 2016). 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka timbul 

keinginan peneliti untuk mengetahui lebih dalam ada tidaknya hubungan antara 

pola asuh permisif dan ketakutan akan kegagalan dengan prokrastinasi akademik 

sehingga diketahui secara jelas hubungan ketiganya. Oleh karenanya, penelitian 

ini berjudul “Hubungan antara pola asuh permisif dan ketakutan akan kegagalan 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Muria 

Kudus“. 
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B. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menguji 

secara empirik hubungan antara pola asuh permisif dan ketakutan akan kegagalan 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Muria 

Kudus. 

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

psikologi khususnya psikologi pendidikan tentang hubungan antara pola 

asuh permisif dan ketakutan akan kegagalan dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa supaya 

lebih mampu mengidentifikasi prilaku prokrastinasi akademik serta 

kaitanya dengan pola asuh permisif dan ketakutan akan kegagalan 

dalam kegiatan akademiknya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang ingin meneliti prokrastinasi akademik 

diharapkan agar hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk 

peneliti selanjutnya. 

  


