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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terdapat berbagai pandangan dan perdebatan mengenai alasan pentingnya 

pendidikan. Kompetensi yang tinggi, mencari kebenaran melalui ilmu 

pengetahuan, dan meningkatkan kondisi manusia merupakan beberapa alasan 

diantaranya. Pendidikan merupakan hal penting dalam mempersiapkan manusia 

untuk kehidupan, sebagai warga negara, juga pekerjaan (Strauss, 2015). Jaman 

sekarang, manusia dituntut untuk mengembangkan wawasan berdasarkan 

pertimbangan potensi, kendala, peluang, dan ancaman yang disebabkan oleh 

persaingan dikarenakan globalisasi, krisis ekonomi, dan pasar bebas. Belajar di 

perguruan tinggi bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar 

miliki pengalaman, keyakinan, gelar, ilmu, keterampilan, dan perilaku luhur untuk 

bersaing dalam pasar global. Segala hal yang dipelajari dari perguruan tinggi 

diperlukan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja atau membuka lapangan 

pekerjaan dengan tujuan membawa kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik 

(Asmawi, 2005). 

Emerging adulthood merupakan tahap perkembangan dimana individu 

berusia antara 18 sampai 25 tahun. Individu dalam tahapan emerging adulthood 

sudah tidak lagi bergantung pada keluarga seperti pada tahapan childhood dan 

adolescence, namun belum menopang tanggung jawab yang umumnya terdapat 

pada masa dewasa. Emerging adulthood merupakan masa transisi dari remaja ke 

dewasa. Dalam tahapan ini, individu memiliki lebih banyak kebebasan untuk 
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bereksporasi dan lebih bebas dari kendali orang tua. Dengan kata lain, di tengah 

berbagai hambatan dan batasan masa remaja dan tanggung jawab yang dimiliki 

pada masa dewasa, terdapat masa emerging adulthood dimana individu dapat 

bereksplorasi dan menghadapi berbagai ketidak-pastian (Arnett, 2004). Proses 

pembentukan identitas paling intensif terjadi pada tahapan perkembangan 

emerging adulthood (Arnett, 2004). Dalam pembentukan identitas tersebut, 

pembentukan hubungan dengan orang lain merupakan komponen penting 

(Eryilmaz & Atak, 2011). Untuk membentuk dan membina hubungan dengan 

orang lain, self-esteem merupakan sumber daya utama bagi emerging adults 

(Connely & Goldberg, 1999; Hally & Pollack, 1993; Myers, 1996; Sprecher, 1994 

dalam Eryilmaz & Atak, 2011). 

Dalam tahapan emerging adulthood, pendidikan merupakan aspek penting. 

Masa perkuliahan dipandang sebagai persiapan menuju dunia kerja, untuk 

membangun fondasi pada masa dewasa. Menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi menyediakan sarana bagi emerging adults untuk mengeksplorasi berbagai 

pilihan-pilihan dan kesempatan yang ada. Sebagian emerging adults mengalami 

berbagai tantangan selama perkuliahan dikarenakan kurangnya komitmen. 

Kurangnya tingkat maturitas menyebabkan emerging adults yang belajar 

diperguruan tinggi kurang memiliki orientasi masa depan yang jelas. Dengan 

mengambil kelas-kelas dalam masa perkuliahan, emerging adults memperoleh 

gambaran lebih jelas tentang jenjang karir yang akan ditempuh. Ada mahasiswa 

yang menemukan jenjang karir yang akan dituju, dan ada juga yang menghadapi 

kebingungan dan pada akhirnya drop out (Arnett, 2004).  
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Seperti yang telah dipaparkan, dalam tahapan emerging adulthood, 

pembentukan hubungan dengan individu merupakan komponen penting dalam 

pembentukan identitas yang merupakan salah satu karakteristik utama dalam 

tahapan perkembangan ini. Dalam membina hubungan pertemanan, pekerjaan, 

maupun romantis, self-esteem merupakan sumber daya utamanya (Eryilmaz & 

Atak, 2011). Dalam penelitian Browne (2016), ditemukan bahwa individu 

berumur 17-22 tahun memiliki tingkat self-esteem lebih rendah dan tingkat 

prokrastinasi akademis yang lebih tinggi daripada individu yang berumur 34 tahun 

keatas. Sejalan dengan penelitian Sims (2014) yang menyimpulkan bahwa 

emerging adults memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan perilaku 

prokrastinasi akademis dibanding older adults. Hal ini dikarenakan pada tahapan 

ini, kebebasan untuk beraktivitas dan bersosialisasi merupakan hal yang krusial. 

Dapat disimpulkan bahwa dikarenakan tingkat maturitas dan pengalaman yang 

lebih banyak, individu yang berumur 34 tahun keatas dapat beradaptasi dengan 

lebih baik dengan tantangan-tantangan kehidupan tanpa memandang dirinya 

secara negatif. Seperti yang ditemukan Moksnes & Espnes (2012) bahwa self-

esteem individu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Mahasiswa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjalani 

aktivitas belajar, mengerjakan tugas-tugas studi dan menyelesaikan kuliah sesuai 

dengan tenggat waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, mahasiswa hendaknya 

memanfaatkan rentang waktu yang diberikan sebaik-baiknya (Avico & Mujidin, 

2014). Pemanfaatan waktu yang tidak efektif dan ketidakdisiplinan dapat 

mengarah kepada perpanjangan masa studi di perguruan tinggi (Rumiani, 2006). 

Dalam menghadapi sebuah tugas, mahasiswa memiliki kecenderungan untuk lalai 



 

4 

dalam mengatur waktu sehingga pemulaian dan penyelesaiannya tertunda (Rizki, 

2008 dalam Avico & Mujidin, 2014). 

Perilaku penundaan dalam melakukan suatu tugas yang tidak bermanfaat 

dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap diri sendiri didefinisikan sebagai 

perilaku prokrastinasi akademis. Prokrastinasi akademis dapat bermanifestasi 

dalam enam area akademis yaitu; membuat makalah, belajar untuk ujian, 

melakukan tugas baca mingguan, menjalankan tugas administratif, menghadiri 

pertemuan-pertemuan, dan melaksanakan tugas akademis secara umum (Solomon 

& Rothblum, 1984). Dalam penelitian Steel (2007), prokrastinasi akademis 

didefinisikan sebagai penundaan suatu tugas yang dilakukan secara sengaja 

walaupun konsekuensi negatif atas penundaan tersebut sudah diketahui. 

Selanjutnya, dalam penelitian Surijah & Tjundjing (2007), prokrastinasi akademis 

didefinisikan sebagai keterlambatan memulai atau kegagalan menyelesaikan suatu 

aktivitas dikarenakan kecenderungan irasional dan sukarela untuk menunda 

aktivitas tersebut. 

Prokrastinasi akademis menimbulkan berbagai dampak negatif (Senecal, 

Julien & Guay, 2003 dalam Steel, 2007). Salah satu diantaranya, menghambat 

mahasiswa untuk maju dan mencapai tujuan-tujuannya, juga menimbulkan 

ketidaknyamanan dan kesulitan untuk fokus karena tugas-tugas menjadi 

terakumulasi. Waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna menjadi terbuang (Ferrari & Morales, 2007 

dalam Ursia, Siaputra & Sutanto, 2013). Dapat disimpulkan bahwa, perilaku 

prokrastinasi akademis merupakan hambatan bagi individu untuk mendapatkan 

nilai yang baik dan lulus dari perguruan tinggi (Sims, 2014). 
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Prokrastinasi akademis merupakan fenomena yang serius namun sangatlah 

umum (Hajloo, 2014). Menurut penelitian Onwuegbuzie (2004), dari 135 sampel 

mahasiswa yang diteliti dari berbagai universitas di Amerika Serikat, 40% sampai 

60% mahasiswa hampir selalu atau selalu melakukan perilaku prokrastinasi 

akademis dalam menulis makalah, belajar untuk ujian, dan mengerjakan tugas 

baca mingguan. Antara 20% sampai 45% mahasiswa lainnya juga menyatakan 

bahwa mereka dihadapkan pada masalah prokrastinasi akademis dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan nilai akhir mata perkuliahan. 

Balkis & Duru (2009) juga menemukan bahwa 23% mahasiswa dari berbagai 

jurusan dalam Fakultas Pendidikan Pamukkale University melakukan perilaku 

prokrastinasi akademis. 

Dalam penelitian Kartadinata & Tjundjing (2008) terhadap 60 mahasiswa di 

Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, ditemukan prevalensi perilaku 

prokrastinasi akademis yang tinggi yaitu 95%. Fenomena prokrastinasi akademis 

juga terlihat di Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan merupakan 

sebuah perguruan tinggi di Tangerang yang memiliki 14 Fakultas, salah satunya 

Fakultas Psikologi. Dalam penelitian Riyan (2012) yang meneliti mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan angkatan 2012, ditemukan bahwa 

dari 31 responden yang diteliti, terdapat 6 (19%) responden dengan tingkat 

prokrastinasi akademis yang rendah, dan 25 (81%) responden dengan tingkat 

prokrastinasi akademis yang tinggi. Selain itu, penelitian Arini (2011) dengan 405 

responden mahasiswa Universitas Pelita Harapan juga menyimpulkan bahwa 209 

(51,6%) dari responden penelitian memiliki tingkat prokrastinasi akademis yang 

tinggi. Demi kepentingan penelitian, peneliti melakukan survey untuk menentukan 
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prevalensi perilaku prokrastinasi akademis pada mahasiswa aktif  Universitas 

Pelita Harapan. Hasilnya, ditemukan bahwa, dari 106 responden yang diteliti, 66 

(63%) responden memiliki tingkat prokrastinasi akademis yang rendah, 

sedangkan, responden yang meimiliki tingkat prokrastinasi akademis yang tinggi 

berjumlah sebanyak 40 (37%) mahasiswa. 

Menurut wawancara Riyan (2012) dengan Fitri Yunita Sari (Komunikasi 

Personal, 24 September 2012), dalam Fakultas Psikologi Universitas Pelita 

Harapan angkatan 2009 dan 2010, terdapat 12 mahasiswa yang terancam di drop 

out dan 5 diantaranya sudah di drop out dini dikarenakan tidak dapat memenuhi 

kewajiban perkuliahan. Sedangkan, tingkat mahasiswa yang drop out dari 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2012-2015 adalah sebanyak 26 mahasiswa 

(Universitas Pelita Harapan, 2019). 

Whitbourne (2012) menyatakan bahwa sesungguhnya perilaku prokrastinasi 

akademis merupakan strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

dengan self-esteem. Sejalan dengan penelitian Kartadinata & Tjundjing (2008) 

yang menyimpulkan korelasi negatif antara manajemen waktu dan prokrastinasi 

akademis. Prokrastinasi akademis berkaitan dengan manajemen waktu, namun 

manajemen waktu yang buruk tidak sama dengan prokrastinasi akademis. 

Manajemen waktu yang buruk dapat menyebabkan individu menjadi kewalahan 

dengan tugasnya dikarenakan ketidakmampuan mengestimasi waktu yang 

dibutuhkan untuk penyelesaian tugas. Sedangkan, individu hanya dapat dianggap 

melalukan perilaku prokrastinasi akademis jika penundaan dilakukan secara 

sengaja, padahal individu sudah dapat mengestimasi bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk penyelesaian tugas lebih banyak. Solomon & Rothblum (1984) 
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memaparkan babhwa prokrastinasi akademis bukanlah sebatas kurangnya 

pengaturan waktu dan kebiasaan belajar, melainkan perpaduan kompleks dari 

aspek perilaku, kognitif dan afektif. Hal ini sejalan dengan dimensi-dimensi 

prokrastinasi akademis yang dipaparkan Surijah Dan Tjundjing (2007) yakni, 

perceived time, intention-action gap, emotional distress dan perceived ability. 

Self-esteem didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan individu tentang 

kemampuan, pencapaian, hal-hal yang dimiliki, nilai-nilai, tubuh, dan respon 

individu lain terhadap dirinya atau kejadian-kejadian yang dialami (Tesser, 1991 

dalam Hajloo, 2014). Menurut Tafarodi & Swann (2001), self-esteem terdiri dari 

dua dimensi yaitu self-competence dan self-liking. Self-competence merupakan 

evaluasi keseluruhan individu, baik positif atau negatif, terhadap dirinya sendiri 

sebagai sumber kekuatan dan kemampuan yang dapat mengendalikan situasi 

disekitarnya. Disisi lain, self-liking merupakan evaluasi keseluruhan individu, baik 

positif maupun negatif, terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk sosial. Self-

esteem merupakan bagian signifikan dari kepribadian dalam menentukan perilaku 

manusia.  

Manusia sangat mendambakan self-esteem karena hal ini merupakan suatu 

kebutuhan dasar manusia (Branden, 1970 dalam Emil, 2003). Self-esteem yang 

tinggi merupakan esensi yang krusial dalam kebahagiaan individu dan 

keberfungsian individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Emil, 2003). 

Dengan tingkat self-esteem yang tinggi, individu dapat mengadapi tantangan-

tantangan dalam kehidupan dengan lebih efektif. Dalam menentukan pilihan 

hidup dan arah karir, individu perlu yakin akan kemampuannya untuk mengambil 

keputusan. Oleh karena itu, self-esteem yang tinggi juga dibutuhkan dalam aspek 
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ini (Emil, 2003). Disisi lain, individu dengan self-esteem yang rendah lebih rentan 

terhadap dampak psikologis dari kendala-kendala dalam kehidupan sehari-hari. 

Individu dengan self-esteem rendah mudah dimanipulasi dan dipengaruhi. Oleh 

karena itu, individu dengan self-esteem yang rendah memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk menunda pekerjaan dan kewajibannya (Saleem & Rafique, 2012).  

Berbagai penelitian menyimpulkan korelasi negatif antara self-esteem dan 

prokrastinasi akademis (Saleem & Rafique, 2012). Penelitian Hajloo (2014) 

dengan subjek 140 mahasiswa psikologi Universitas Mohageg Ardabili di Iran 

menemukan bahwa terdapat korelasi signifikan antara prokrastinasi akademis dan 

self-esteem. Semakin rendah self-esteem yang dimiliki, semakin tinggi tendensi 

seseorang untuk melakukan tindakan prokrastinasi akademis. Dalam penelitian 

Browne (2016) dengan sampel 364 mahasiwa dari berbagai universitas di 

Barbados, juga ditemukan korelasi negatif antara prokrastinasi akademis dan self-

esteem. Jika seseorang memandang dirinya positif secara keseluruhan, orang 

tersebut memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan tindakan 

prokrastinasi akademis. Sebaliknya, jika seseorang memandang dirinya negatif 

secara keseluruhan, orang tersebut memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk 

melakukan tindakan prokrastinasi akademis. Penemuan ini sejalan dengan 

penemuan Saleem & Rafique (2012) dengan sampel 80 mahasiswa dari berbagai 

universitas di Pakistan. 

Ferrari & Emmons (1995) menyimpulkan bahwa individu yang melakukan 

perilaku prokrastinasi akademis memiliki tingkat self-esteem yang rendah karena 

merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas dengan sukses (Saleem & 

Rafique, 2012). Individu yang melakukan perilaku prokrastinasi akademis 
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memiliki rasa percaya diri yang rendah karena tidak merasa tidak mampu dan 

tidak berdaya. Prokrastinator juga cenderung berfokus pada masa lalu dan tidak 

bersikap sebagaimana yang diintensikan. Penelitian-penelitian sebelumnya 

mengkonfirmasi bahwa berbagai karakterstik tersebut berkaitan dengan self-

esteem yang rendah (Saleem & Rafique, 2012). Individu yang menganggap 

dirinya inferior merasa bahwa kelayakannya sebagai individu dapat berkurang 

jika performanya gagal mencapai suatu standard. Oleh karena itu, individu yang 

memiliki tingkat self-esteem rendah menciptakan hambatan bagi dirinya sendiri 

untuk mencapai kesuksesan dengan memberikan alasan eksternal atas 

kegagalannya untuk melindungi dirinya sendiri (Koinis, 2009). Individu yang 

mendapat nilai buruk tidak mengatribusikan kegagalannya terhadap tingkat 

intelegensinya sendiri, melainkan terhadap kurangnya pembelajaran dan persiapan 

(Beck, Koons & Milgram, 2000). Sebaliknya, ketakutan akan kegagalan yang 

menyebabkan individu menghindari pengerjaan tugas dapat menjadi kebiasaan 

sehingga dapat berdampak pada performa akademis rendah yang dapat 

menyebabkan menururunnya tingkat self-esteem (Koinis, 2009) 

Dapat disimpulkan bahwa, individu melakukan perilaku prokrastinasi 

akademis dikarenakan ketakutan akan penilaian negatif dari dirinya sendiri dan 

orang lain yang kemudian dapat berdampak ke self-esteem (Ferrari, Johnson & 

McCown, 1995 dalam Koinis, 2009). Dikarenakan ketakutan akan penilaian 

negatif dari orang lain atau tidak yakin akan kemampuannya untuk menyelesaikan 

tugas, individu dengan tingkat self-esteem yang rendah melakukan perilaku 

prokrastinasi akademis (Fee & Tangney, 2000 dalam Koinis, 2009). Semakin 

rendah tingkat self-esteem, semakin tinggi tingkat prokrastinasi akademis yang 
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dilakukan individu. Jika individu memandang dirinya positif secara keseluruhan, 

kecenderungannya untuk melakukan perilaku prokrastinasi akademis kecil. 

Sebaliknya, jika individu memandang dirinya negatif secara keseluruhan, 

kecenderungannya untuk melakukan perilaku prokrastinasi akademis. Self-esteem 

yang tinggi dapat ditandai dengan keyakinan akan kemampuan individu untuk 

menyelesaikan tugasnya (Browne, 2016).  

Berbagai penelitian sebelumnya telah menjelaskan prokrastinasi melalui 

kaitannya dengan self-esteem, dan hubungan antara kedua variabel ini masih terus 

diexplorasi hingga saat ini (Haljoo, 2014). Walaupun berbagai penelitian telah 

meneliti dan menyimpulkan korelasi negatif antara prokrastinasi dan self-esteem, 

hasil penelitian tidak seharusnya digeneralisasikan antar negara dan budaya 

(Browne, 2016). Oleh karena berbagai pemaparan diatas, peneliti hendak meneliti 

hubungan antara tingkat self-esteem dan prokrastinasi akademis mahasiswa 

emerging adulthood di Universitas Pelita Harapan. Populasi yang akan diteliti 

adalah mahasiswa dalam tahapan perkembangan emerging adulthood dengan 

rentang usia 18 sampai 25 tahun di Universitas Pelita Harapan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah apakah terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara self-esteem dan prokrastinasi akademis 

mahasiswa pada tahapan perkembangan emerging adulthood di Universitas Pelita 

Harapan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti ada atau tidaknya hubungan 

negatif yang signifikan antara self-esteem dan prokrastinasi akademis mahasiswa 

pada tahapan perkembangan emerging adulthood di Universitas Pelita Harapan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu 

psikologi dalam bidang pendidikan dan sosial sehingga dapat menjadi inspirasi 

dan pedoman dalam topik self-esteem dan hubungannya dengan prokrastinasi 

akademis mahasiswa yang terdapat dalam tahapan perkembangan emerging 

adulthood, 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukkan babgi 

mahasiswa yang berada dalam tahapan perkembangan emerging adulthood untuk 

memahami mengenai isu tentang hubungan self-esteem dan prokrastinasi 

akademis. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

konselor-konselor dan pihak pengajar untuk memberikan intervensi yang sesuai 

bagi mahasiswa emerging adulthood dalam menghadapi masalah prokrastinasi 

akademik sesuai dengan pemaparan penelitian ini mengenai dinamikanya dengan 

self-esteem. 

Kesadaran masyarakat secara umum tentang dampak negatif dari 

prokrastinasi dan pentingnya meningkatkan self-esteem untuk menghindari dan 
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memperbaiki perilaku tersebut juga diharapkan dapat tumbuh dengan adanya 

penelitian ini. 

 

 

 


