
 

1 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Prokrastinasi merupakan suatu tindakan secara sengaja menunda memulai 

atau menyelesaikan suatu aktivitas walaupun ia sudah menyadari adanya 

konsekuensi negatif jika ia melakukan itu (Steel, 2007). Dalam dunia perkuliahan, 

mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, bahkan presentase fenomena 

prokrastinasi khususnya prokrastinasi akademik mencapai 70% (Ferarri, 

O’Callaghan, & Newbegin, 2005). Sedangkan di Indonesia sendiri, hasil survey 

menunjukkan bahwa sekitar 95% mahasiswa pernah melakukan prokrastinasi 

(Kartadinata & Tjundjing, 2008).  

Konsekuensi negatif dari prokrastinasi adalah berupa dampak yang 

merugikan individu yang melakukannya. Balkis dan Duru (2009) merangkum 

hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak negatif dari prokrastinasi yaitu 

performa akademik yang buruk, depresi, dan rendahnya self-esteem atau 

keberhargaan diri. Ditambahkan pula bahwa prokrastinasi akademik dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat well-being (kesejahteraan hidup) juga 

peningkatan kecemasan (van Eerde, 2003). Stres yang dialami prokrastinator atau 

orang yang melakukan prokrastinasi ini memicu masalah kesehatan yang salah 

satunya adalah gangguan tidur berupa kualitas tidur yang buruk (Sirois, van Eerde, 

& Argiropoulou, 2015).  Konsekuensi rendahnya kualitas tidur menyebabkan 
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individu tetap merasa lelah walaupun sudah cukup tidur. 

Berlawanan dengan hasil penelitian yang dilaporkan sebelumnya, 

ditemukan juga bahwa prokrastinator lebih jarang mengalami stres dan memiliki 

kesehatan yang lebih baik dibanding nonprokrastinator (Tice & Baumeister, dalam 

Chu & Choi, 2005). Lebih lanjut, seorang prokrastinator memiliki waktu lebih 

untuk melakukan perencanaan dan aktivitas lain, serta dapat lebih konsentrasi dan 

fokus (Schraw dalam Cao, 2012). Hasil penelitian-penelitian di atas membuat Chu 

& Choi (2005) menyimpulkan bahwa ada prokrastinator yang sengaja menunda 

dengan tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu, bahwa selain 

kelompok prokrastinator yang selama ini dikenal mengalami dampak negatif 

(passive procrastinator), terdapat juga kelompok prokrastinator yang positif, yang 

disebut juga dengan active procrastinators. 

Definisi dari active procrastination sendiri adalah penundaan fungsional 

saat individu secara sengaja menunda melakukan sesuatu dan mendapatkan 

manfaat dari penundaan tersebut (Chu & Choi, 2005). Active procrastinator 

sengaja menunda mengerjakan sesuatu, dan memilih untuk mengerjakannya pada 

menit terakhir karena merasa termotivasi serta tertantang dengan time-pressure 

yang dirasakan. Walaupun dikerjakan mendekati deadline, mereka tetap mampu 

menyelesaikannya tepat waktu dan mendapatkan hasil yang memuaskan 

dibandingkan dengan passive procrastinator (Chu & Choi, 2005). 

Chu dan Choi (2005) menyebutkan bahwa karakteristik dari active 

procrastinator tercermin dalam dimensi-dimensinya, yang diantaranya, adalah 
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preference for pressure, intentional decision to procrastinate, ability to meet 

deadlines dan outcome satisfaction. Preference for pressure adalah kecenderungan 

individu untuk berada di dalam tekanan, dalam hal ini adalah tekanan waktu (time-

pressure) karena merasa lebih tertantang ketika berada di bawah tekanan. 

Intentional decision to procrastinate adalah individu secara sengaja menunda 

mengerjakan tugas dan merubah jadwal yang ia miliki ketika ada perubahan 

tuntutan eksternal. Ability to meet deadlines adalah individu mengetahui seberapa 

banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas 

sehingga individu mampu menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Outcome 

satisfaction adalah individu mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Konsep prokrastinasi yang masih tergolong baru ini dapat membuat 

individu, khususnya mahasiswa menjadi salah kaprah dengan konsep prokrastinasi. 

Dengan adanya konsep active procrastination, peneliti mengkhawatirkan 

mahasiswa jadi menganggap prokrastinasi merupakan hal yang baik untuk 

dilakukan karena membawa dampak positif atau manfaat bagi mereka. 

Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh beberapa peneliti lain. 

Salah satu peneliti yang mengungkapkan kekhawatirannya adalah Bui 

(dalam Cao 2012) yang berpendapat bahwa konsep mengenai prokrastinasi yang 

dianggap dapat membawa manfaat positif ini merupakan konsep yang baru dan 

belum banyak penelitiannya. Hal ini bisa menjadi berbahaya bagi individu yang 

membacanya sehingga perlu lebih banyak diteliti lagi agar terbukti apakah konsep 

ini memang bermanfaat bagi mahasiswa dalam proses pembelajarannya maupun 

bagi well-being mahasiswa tersebut. Oleh karena itu beberapa penelitian mengenai 
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active procrastination juga sudah dilakukan diantaranya adalah active 

procrastination dan well-being (Habelrih & Hicks, 2015), active procrastination 

dan academic achievement (Seo, 2012), active procrastination dan academic 

motivation (Seo, 2013), active procrastination dan self-regulation (Cao,2012a),  

active procrastination dengan flow dan self-regulation (Kim & Seo, 2013), active 

procrastination dengan personality traits dan academic performance (Kim, 

Fernandez & Terrier, 2017), serta perbedaan dalam procrastination dan motivation 

pada mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 (Cao, 2012b).  

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat 

ketidakkonsistenan mengenai konsep active procrastination ini. Salah satu 

contohnya adalah ada yang menyebutkan bahwa active procrastinator dapat 

menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan tipe prokrastinator pada 

umumnya (Seo, 2012) namun ada juga yang menyebutkan bahwa active 

procrastinator justru menunjukkan performa terburuk jika dibandingkan dengan 

prokrastinator pada umumnya dan individu yang tidak melakukan prokrastinasi 

(Cao, 2012).  Oleh karena itu, active procrastination ini masih perlu penelitian 

lebih lanjut.  

Dalam proses mengembangkan teori active procrastination, Choi dan 

Moran (2009) memberikan saran untuk mengaitkan active procrastination dengan 

achievement goal orientation. Saran ini ditegaskan melalui komunikasi antara 

peneliti dengan Choi, pencetus active procrastination. Hal ini dikarenakan active 

procrastination memiliki kaitan yang erat dengan perilaku individu dalam situasi 

akademik serta hasil akademis individu tersebut. Kedua hal itu dapat dilihat dari 
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achievement goal orientation apa yang digunakan oleh individu tersebut. (Urdan 

dalam Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta, 2008). Walaupun begitu masih 

belum banyak penelitian yang mengambil topik tersebut.  

Definisi dari achievement goal orientation adalah tujuan atau hasil yang 

diinginkan individu yang sekaligus menjadi dasar seberapa banyak usaha yang 

diberikan pada tuntutan akademik (Elliot & Dweck dalam Hulleman, Schrager, 

Bodmann, & Harackiewicz, 2010). Achievement goal orientation terbagi menjadi 

empat tipe yaitu: mastery-approach, mastery-avoidance, performance-approach 

dan performance-avoidance (Elliot& McGregor, 2001). Mastery-approach adalah 

orientasi individu yang berusaha untuk mencapai hasil yang positif dengan 

memahami dan menguasai pengetahuan serta keterampilan yang baru sedangkan 

mastery-avoidance adalah kecenderungan individu untuk berusaha menghindari 

hasil yang negatif seperti salah memahami materi, tidak kompeten atau lupa dengan 

apa yang sudah dipelajari. Individu yang melakukan performance-approach adalah 

individu yang berusaha menunjukkan kompetensinya di depan teman-temannya, ia 

berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. 

Sedangkan individu yang melakukan performance-avoidance akan sebisa mungkin 

menghindari kegagalan agar tidak terlihat tidak kompeten di depan yang lain 

(Elliot& McGregor, 2001).   

Individu dengan mastery goal orientation selalu merasa tertantang dengan 

tugas-tugas yang sulit dan akan berusaha keras walaupun berada di bawah situasi 

yang sulit. Sedangkan individu dengan performance goal orientation memiliki rasa 

takut gagal yang tinggi sehingga ketika dihadapkan dengan tugas yang sulit, ia akan 
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cenderung menarik diri, dan minatnya dalam mengerjakan tugas tersebut akan 

menurun (Elliot & Dweck dalam Coutinho, 2008). 

Achievement goal orientation menjadi penting untuk diteliti karena salah 

satu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa achievement goal orientation 

berhubungan dengan subjective well-being atau kesejahteraan diri seseorang. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu dengan mastery goal orientation 

memiliki tingkat keberhargaan diri yang tinggi, tingkat gejala depresi yang rendah, 

pencapaian akademik yang tinggi, melihat tugas sebagai sesuatu yang bermakna, 

memiliki pandangan terhadap diri yang positif dan berkomitmen kepada tujuan 

masa depan yang meliputi tujuan belajar dan pendidikan jangka panjang. 

Sedangkan individu dengan performance goal orientation memiliki tingkat  

keberhargaan diri (self-esteem) yang rendah, tingkat gejala depresi yang tinggi, 

tingkat pencapaian akademik yang rendah serta kurang berkomitmen dan berusaha 

terhadap tujuan masa depannya (Tuominen-Soini, Salmela-Aro dan Niemivirta, 

2008).  

Hingga saat ini, peneliti hanya menemukan satu penelitian yang 

menghubungkan antara active procrastination dengan achievement goal 

orientation. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa active procrastinator 

memiliki korelasi negatif dengan mastery-approach goal dan performance-

approach goal tetapi memiliki korelasi positif dengan performance-avoidance goal 

(Cao, 2012a). Penelitian-penelitian lain hanya menghubungkan achievement goal 

orientation dengan konsep tradisional dari prokrastinasi (passive procrastination) 

(Seo, 2009; Howell & Buro, 2009; Howell& Watson, 2007). 
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Penelitian mengenai active procrastination sendiri, banyak dilakukan di 

negara-negara Asia seperti Jepang, Korea, dan Cina. Hal ini dikarenakan budaya 

Asia memiliki persepsi terhadap ketepatan waktu yang berbeda dengan budaya 

Barat. Tidak hanya itu, negara-negara di Asia menganut budaya kolektivisme yang 

menganggap seluruh individu saling terhubung dan bergantung satu sama lain 

sehinga perilaku individu biasanya ditentukan berdasarkan persepsi, juga 

ekspektasi dari orang-orang di lingkungannya. Sebaliknya negara-negara di Barat 

menganut budaya individualisme yang percaya bahwa setiap individu berdiri 

sendiri dan tidak tergantung pada orang lain sehingga perilaku individu biasanya 

ditentukan berdasarkan pikiran, dan ekspektasi dirinya sendiri (Supratiknya, 2006).  

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat terdapat beberapa urgensi untuk 

melihat hubungan antara active procrastination dan achievement goal orientation. 

Urgensi yang pertama adalah konsep active procrastination yang masih baru 

sehingga perlu diteliti lebih dalam agar memperkuat konsep tersebut dan tidak 

memicu salah kaprah. Selanjutnya, peneliti memilih untuk mengaitkan kedua 

variabel tersebut karena active procrastination memiliki kaitan yang kuat dengan 

hasil akademis dan perilaku seseorang dalam situasi akademik. Perilaku seseorang 

dalam situasi akademik dapat terlihat dari achievement goal orientation apa yang ia 

pakai (Urdan dalam Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta, 2008). Lebih 

lanjut, peneliti memilih mahasiswa sebagai sampel karena melihat bahwa 

prokrastinasi bukanlah fenomena baru di kalangan mahasiswa, bahkan sekitar 95% 

mahasiswa mengaku pernah melakukan prokrastinasi. Terakhir, belum adanya 

penelitian mengenai active procrastination dan achievement goal orientation di 
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Indonesia. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Active Procrastination dan Tipe Achievement Goal Orientation 

pada Mahasiswa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah utama dari penelitian ini adalah: 

 1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Active Procrastination 

dan Mastery-Approach Goal Orientation pada Mahasiswa? 

 2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Active Procrastination 

dan Mastery-Avoidance Goal Orientation pada Mahasiswa? 

 3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Active Procrastination 

danPerformance-Approach Goal Orientation pada Mahasiswa? 

 4. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Active Procrastination 

dan Performance-Avoidance Goal Orientation pada Mahasiswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

 1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 

active procrastination dan mastery-approach goal orientation pada mahasiswa.  

 2. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 

active procrastination dan mastery-avoidance goal orientation pada mahasiswa. 
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 3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 

active procrastination dan performance-approach goal orientation pada 

mahasiswa. 

 4. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 

active procrastination dan performance-avoidance goal orientation pada 

mahasiswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberi manfaat yang terbagi atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat memberi referensi maupun 

masukan serta sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori active 

procrastination. Selanjutnya, penelitian ini dapat memberi referensi, serta 

sumbangan pemikiran bagi setiap individu yang mempelajari Psikologi Pendidikan 

terkait hubungan antara active procrastination dan tipe achievement goal 

orientation. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya 

untuk bisa lebih memahami mengenai active procrastination dan tipe achievement 

goal orientation pada mahasiswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat memberi informasi baru kepada para mahasiswa 

mengenai konsep active procrastination dan achievement goal orientation. 

Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat membantu pengajar dalam 
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mengembangkan jenis tugas yang efisien dan atau metode pembelajaran. Penelitian 

ini juga dapat memberi manfaat kepada pihak universitas dalam mengembangkan 

kurikulum ataupun kegiatan akademik. Manfaat praktis lainnya adalah bagi 

konselor pendidikan untuk memberikan masukan bagi mahasiswa mengenai tujuan 

mereka dalam belajar. 

  


