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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tahap Studi Pendidikan formal setelah pendidikan sekolah dasar dan 

sekolah menengah adalah perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi tuntutan yang 

ada lebih banyak dan tentunya tanggung jawab yang lebih besar. Poopola (dalam 

Akinsola, Tella, dan Tella, 2007) mengatakan bahwa tugas mahasiswa di 

perkuliahan diantaranya menghadiri semua kelas, menyelesaikan semua mata 

kuliah yang perlu diambil, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Pendidikan termasuk kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat, dikarenakan 

pendidikan memiliki tugas untuk menyiapkan masa depan pembangunan bangsa 

dan negara. Saat ini pemerintah ataupun berbagai institusi pendidikan 

memberikan partisipasi dalam bentuk beasiswa akademik maupun non akademik. 

Beasiswa dapat diberikan kepada individu dengan prestasi yang tergolong baik 

ataupun individu yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.  

Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu institusi pendidikan di 

Indonesia yang menyediakan beasiswa non-akademik dibidang olahraga dengan 

mengadaptasi konsep student athlete. Konsep student athlete di Amerika adalah 

konsep yang sudah tidak asing lagi. Menurut Saffici & Pellegrino (2012) sesuai 

istilah yang diberikan, tugas utama seorang student athlete adalah sebagai 

mahasiswa (student) dan kemudian sebagai atlet. Meskipun demikian, banyak 

institusi pendidikan yang kemudian lebih mementingkan prestasi olahraga 
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dibandingkan kewajiban utama student athlete sebagai mahasiswa (Pope & Pope, 

2009 dalam Saffici & Pellegrino, 2012). 

Adapun beberapa tuntutan yang harus dijalankan oleh seorang student 

athlete berdasarkan UPH Athletic Conduct (2018), dalam segi akademik, student 

athlete dituntut untuk memperoleh nilai minimal rata-rata IPK 2,20 di setiap 

semester untuk dapat mempertahankan beasiswa dan disiplin dalam memenuhi 

seluruh tuntutan akademik dalam proses belajar mengajar di kelas. Dari sisi 

olahraga yang ditekuni, student athlete juga dituntut untuk secara konsisten 

memberikan performa optimal di setiap latihan maupun pertandingan. Hal ini 

mencakup mengikuti semua pertemuan tim, mengikuti semua jadwal latihan, 

mengikuti semua jadwal bimbingan, dan mengikuti semua turnamen-turnamen 

yang mewakili UPH dengan ekspektasi memenangkan turnamen tersebut dan juga 

mereka wajib tinggal di asrama yang sudah disediakan. Dalam UPH Athletic 

Conduct (2018) juga menyatakan bahwa seorang student athlete diwajibkan untuk 

menjadi panutan, baik ketika bertanding maupun tidak sedang bertanding, 

menegakkan nilai-nilai moral selama masa berkuliah di UPH. Memenuhi 

kewajiban akademik dan non akademik (olahraga) bagi student athlete merupakan 

suatu keharusan, menjaga kedua kewajiban tersebut secara seimbang dan sesuai 

standar prestasi yang ditetapkan sangat diperlukan, guna mempertahankan 

beasiswa yang diperoleh, hal ini dipaparkan dalam UPH Athletic Conduct (2018).  

Certel & Kozak (2017) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa ada 

banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dihadapi student athlete dalam 

kehidupan universitas mereka; namun demikian penting untuk memenuhi tugas 

dan tanggung jawab ini dalam waktu tertentu. Menurut Certel & Kozak (2017) 
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keberhasilan akademik dan hubungan mereka dengan orang-orang dapat terhalang 

oleh perilaku menunda-nunda.  

Berdasarkan hasil komunikasi personal dengan Yefanus Rendika (21 

tahun), yang merupakan salah satu student athlete UPH mengakui bahwa cukup 

sering melakukan penundaan karena kurangnya pemahaman tentang cara 

pengerjaan tugas yang diperoleh sehingga harus menunggu teman yang bisa 

membantu menjelaskan, kemudian merasa tanggal pengumpulan masih lama, jadi 

lebih bersantai dahulu karena masih asik hal lain yang dilakukan seperti latian 

tambahan dengan teman, sehingga sampai udah kepepet baru dikerjakan dan 

biasanya hasilnya tidak maksimal. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara 

dengan Kevin (21 tahun) merasa hampir semua tugas biasanya dikerjakan sehari 

sebelum pengumpulan dan sering merasa cemas di akademik. Faktor takut akan 

kegagalan dan merasa lebih senang dengan bidang olahraga dari pada akademik.  

Dalam istilah psikologi, perilaku menunda diatas disebut dengan 

prokrastinasi dan jika terjadi di dunia akademik, maka disebut dengan 

prokrastinasi akademik. Menurut Solomon & Rothblum (1984) definisi dari 

prokrastinasi akademik adalah aksi atau perilaku menunda-nunda tugas secara 

percuma sehingga pada akhirnya memunculkan ketidaknyamanan bagi pelakunya. 

Melalui definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penekanan terhadap dua hal 

yaitu adanya penundaan (behavioral delay) dan juga ketidaknyamanan 

(psychological distress). Ketidaknyamanan yang dimunculkan dari adanya 

prokrastinasi dapat berupa adanya perasaaan cemas, irritation, penyesalan, 

hopeless, atau rasa menyalahkan diri sendiri (Rothblum, Solomon, & Murakami, 

1986). Menurut Steel (2007) hal yang membedakan prokrastinasi dengan 
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penundaan biasa adalah bahwa prokrastinasi merupakan sebuah penundaan yang 

bersifat irasional, yaitu individu memilih tindakan lain yang sama sekali tidak 

mendukung dan tidak berkaitan dengan tugas yang harus diselesaikan (contohnya 

menonton televisi, bermain games, dan hal lain yang tidak berkaitan dengan 

tugas).  

Menurut Steel (2007), prokrastinasi dianggap mayoritas orang sebagai 

perilaku yang merugikan dan 95 persen orang ingin menguranginya. Beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa prokrastinasi berkaitan 

dengan individual performance, individu menunjukkan kinerja yang buruk dalam 

banyak hal akan cenderung melakukan prokrastinasi (Steel, 2007). Fenomena 

mengenai prokrastinasi akademik merupakan fenomena yang sering terjadi 

banyak universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Peneitian di Fakultas 

Psikologi Universitas Negeri Surabaya dengan menggunakan kuesioner pada 60 

mahasiswa mengungkap bahwa sebanyak 95% mahasiswa mengaku pernah 

melakukan prokrastinasi akademik. Sebanyak 42% mahasiswa merasa malas 

untuk mengerjakan tugas dan 25% karena banyak kegiatan/tugas lain yang harus 

dikerjakan dan sebanyak 28 % sisanya adalah karena ada hal-hal yang lain 

(Kartadinata & Ria, 2008).  

Prokrastinasi berdampak negatif kepada kinerja akademik yang tidak 

efektif, seperti kurang adanya motivasi belajar, munculnya kebiasaan buruk dalam 

belajar dan berakibat merugikan diri sendiri; berdampak dengan lamanya waktu 

studi yang harus ditempuh dan penundaan waktu kelulusan. 

Dalam kasus student athlete berdasarkan UPH Athletic Conduct (2018) jika waktu 

kelulusan tidak sesuai dengan periode yang sewajarnya, bisa berdampak terhadap 
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keberlangsungan beasiswa yang diperoleh oleh student athlete yang bersangkutan, 

beasiswa yang didapat bisa dikurangi bahkan dicabut. 

Dalam penelitian Certel & Kozak (2017)  ditemukan bahwa para student 

athlete yang dengan keberhasilan akademik yang tinggi, merupakan student 

athlete yang memiliki locus of control akademik internal, self-efficacy akademik, 

dan tingkat prokrastinasi akademik yang rendah. Berdasarkan penelitian Jansen & 

Cartonn (1999) yang menyatakan bahwa kualitas internal dari individu memiliki 

peran yang besar dalam mempengaruhi perilaku prokrastinasi akademik; kualitas 

internal antara lain rendahnya kontrol diri (self-control), kesadaran diri (self-

consciousness), self-esteem, adanya kecemasan sosial, dan kurangnya self-efficacy 

merupakan hal-hal utama yang berkaitan dengan tingginya perilaku prokrastinasi. 

Menurut Pajares & Bandura (2002), self-efficacy penting untuk dikaitkan dengan 

prokastinasi akademik karena self-efficacy mempengaruhi pilihan aktivitas dari 

individu, yaitu lebih cenderung memilih aktivitas yang dirasa kompeten dan 

cenderung menghindari aktivitas yang dirasa tidak kompeten.  Dalam penelitian 

ini student athlete lebih kompeten olahraga dibanding olahraga, didukung oleh 

hasil wawancara menujukkan bahwa merasa lebih mneguasai dalam hal olahraga 

dan lebih senang dengan bidang olahraga dari pada akademik (Kevin, 2019). 

Penelitian sebelumnya oleh Anwar (2017) tentang self-efficacy, 

menunjukkan bahwa self-efficacy memiliki hubungan negatif dengan prokrastinasi 

akademik mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Anwar (2017) juga 

menyatakan bahwa ketika self-efficacy mahasiswa tinggi maka tingkat 

prokrastinasi akademiknya cenderung rendah. Sebaliknya, saat self-efficacy 

mahasiswa rendah maka tingkat prokrastinasi akademiknya cenderung tinggi. 
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Selain itu, penelitian sejenis oleh Putri, et al. (2012) berhasil membuktikan adanya 

korelasi negatif antara self-efficacy dengan prokrastinasi akademik. Putri, et al 

(2012) juga menambahkan bahwa untuk mengurangi prokrastinasi akademik bisa 

dengan cara meningkatkan self-efficacy. Tingginya self-efficacy akan menurunkan 

rasa takut akan kegagalan, meningkatkan rasa penyelesaian masalah, dan 

meningkatkan kemampuan berpikir.  

Dari fenomena yang dijabarkan diatas terlihat bahwa student athlete 

dijumpai ciri-ciri prokrastinasi dan dari penelitian-penelitian sebelumnya ada 

korelasi negatif antara academic self-efficacy dengan prokrastinasi akademik. 

Dengan adanya uraian di atas terbuka kemungkinan bahwa academic self-efficacy 

dan prokrastinasi akademik dapat dilakukan uji pengaruh, maka penelitian ini 

akan membahas dan menguji pengaruh academic self-efficacy terhadap 

prokrastinasi akademik khususnya pada student athlete Universitas Pelita 

Harapan.  

 

1.2  Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah apakah terdapat pengaruh dari academic self-efficacy terhadap 

prokrastinasi akademik pada student athlete Universitas Pelita Harapan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini mengetahui seberapa signifikan pengaruh dari 

academic self-efficacy terhadap prokrastinasi akademik pada student athlete 

Universitas Pelita Harapan. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu 

psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi Pendidikan dengan memberikan 

gambaran seberapa besar pengaruh dari academic self-efficacy terhadap 

prokrastinasi akademik pada student athlete. 

1.4.2    Manfaat Praktis  

1.  Manfaat bagi student athlete  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi, masukan, dan 

pengayaan diri bagi para student athlete tentang pentingnya academic self-efficacy 

dan dampak dari perilaku prokrastinasi akademik bagi mereka. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mengantisipasi 

atau menghindari perilaku prokrastinasi akademik yang akan menghambat proses 

perkuliahan dengan cara meningkatkan academic self-efficacy. 

2.  Manfaat Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pihak 

universitas sekaligus departemen olahraga Universitas Pelita Harapan tentang 

prokrastinasi akademik pada student athlete dan tingkat academic self-efficacy 

pada student athlete serta dampaknya pada akademik student athlete. Hasil 

penelitian diharapkan bisa membantu mahasiswa student athlete untuk dapat 

mengurangi prokrastinasi akademik, meningkatkan self-eficacy sehingga mampu 

mencapai prestasi belajar yang baik.  

 

 


