
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. 

Pada masa ini remaja memiliki kecenderungan untuk tumbuh berkembang guna 

mengembangkan kemampuan dan potensi individu. Dalam proses pencarian identitas diri 

atau keutuhan diri tersebut, pada umumnya para remaja mengalami masalah. Hal tersebut 

dikarenakan adanya perubahan fisik dan psikis dalam dirinya maupun pada lingkungan 

sosialnya. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan sosial remaja yang jauh lebih luas 

daripada lingkungan sosial di rumah atau wilayah tempat tinggal (Gunarsa, 2003).  

Menurut UNESCO untuk dapat mencapai keberhasilan pendidikan harus melakukan 

pengorganisasian kurikulum pendidikan yang mencangkup 4 hal yaitu: learning to know 

(belajar mengetahui), learning to do (belajar melakukan sesuatu), learning to be (belajar 

menjadi seseorang), dan learning to live together (belajar hidup bersama). Learning to know 

(belajar mengetahui), pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari dan 

mengetahui informasi yang dibutuhkan serta berguna bagi kehidupan. Belajar untuk 

mengetahui dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna tetapi juga 

sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Learning to do (belajar 

melakukan sesuatu), pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan 

sesuatu. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan 

kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, 

perasaan, serta kemampuan untuk berbuat atau memproses suatu stimulus. Pendidikan 

membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat 

atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. 



Learning to be (belajar menjadi seseorang), penguasaan pengetahuan dan keteramilan 

merupakan bagian dari proses menjadi diri proses menjadi diri sendiri. Hal ini erat sekali 

kaitanya dengat bakat, minat, perkembangan fisik, kewajiban, tipologi pribadi serta kondisi 

lingkunganya. Misal: bagi siswa yang agresif, akan menemukan jati dirinya bila diberi 

kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Siswa yang pasif, peran guru sabagai kompas 

penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuhkan potensi 

diri siswa secara utuh dan maksimal. Learning to live together (belajar hidup bersama) pada 

pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan 

menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan 

tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama 

http://www.unesco.org/delors/fourpil.html. 

Hambatan seseorang dalam mencapai kesuksesan dalam bidang akademik sangat 

bervariasi dan komplek. Seperti data yang menunjukkan adanya hambatan dalam kegiatan 

belajar mengajar yang didapat dari mahasiswa PGSG FKIP UKSW angkatan 2014 Salatiga. 

Menurut penuturan para dosen, masih banyak mahasiswa yang memiliki IPK kurang karena 

sering mengabaikan tugas-tugas kuliah serta datang terlambat bahkan membolos kuliah. 

Selain banyak yang menunda dan mengabaikan tugas,ternyata masih ada juga mahasiswa 

yang tidur ketika perkuliahan berlangsung. 

Jadi, dari uraian di atas tampak jelas bahwa masih banyak hambatan yang ditemui 

para mahasiswa dalam mencapai keberhasilan, dalam hal akademik. Hambatan-hambatan 

yang muncul seperti, perasaan bosan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang 

monoton, rendahnya keinginan seseorang untuk mencapai keberhasilan akademik (prestasi). 

Pada  akhirnya menyebabkan seseorang memiliki keputusan untuk menunda-nunda dalam 

menyelesaikan dan memulai suatu tugas akademik atau yang disebut prokrastinasi akademik. 

Jadi, seseorang dengan perilaku menunda akan cenderung untuk lari dari suatu tanggung 



jawab atau permasalahan sebagai bentuk perilaku untuk menghadapi hal yang tidak 

menyenangkan 

Masalah prokrastinasi atau penundaan menurut beberapa hasil analisis penelitian, 

merupakan salah satu masalah yang menimpa sebagian besar anggota masyarakat secara luas, 

dan pelajar pada lingkungan yang lebih kecil. Sekitar 25% sampai dengan 75% dari pelajar 

melaporkan bahwa prokrastinasi merupakan salah satu masalah dalam lingkup akademis  

(Ferrari, dalam Ghufron, 2003). Di kampus, mahasiswa dihadapkan pada situasi penilaian 

keberhasilan, baik itu dari penilaian selama proses perkuliahan berlangsung atau pada saat 

ujian, maupun keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan semua tugas perkuliahan. Jika 

mahasiswa memiliki kontrol diri yang rendah dalam proses belajarnya di sekolah sehingga 

menimbulkan kecenderungan prokrastinasi akademik, maka lama-kelamaan hal tersebut 

menjadi kebiasaan seseorang terhadap respon nya dalam mengerjakan tugas. Dalam 

pengertian ini prokrastinasi tidak hanya perilaku penundaan saja, tetapi juga melibatkan 

komponen-komponen perilaku maupun struktur mental lain yang saling terkait (Ferrari, 

dalam Ghufron, 2010).  

McCown, Petzel dan Rupert (dalam Aremu, 2011) menegaskan juga bahwa neurotis 

sering diduga sebagai sumber dari prokrastinasi, karena kecemasan dapat menjadi acuan 

untuk menghindari tugas  dan sangat dikhawatirkan berlanjut ke jenjang pendidikan 

berikutnya, hingga siswa tersebut menempuh pendidikan di bangku kuliah yang menuntut 

mereka untuk jauh lebih fokus dan peduli terhadap tugas-tugas dalam proses akademiknya. 

Hal ini didukung oleh penelitian Bentang Tektonika (2010) dengan judul „‟Hubungan 

antara Internal Locus of control dengan Prokrastinasi Akademik Siswa SMA 

MUHAMMADIYAH 2 Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara internal locus of control (powerful other, r =0,351), (chance, r = 

0.315) dengan prokrastinasi akademik. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: “Adakah hubungan yang signifikan antara Internal 

Locus of Control dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa PGSD FKIP UKSW 

angkatan 2014?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui signifikansi hubungan Internal Locus of Control dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiwa FKIP PGSD UKSW angkatan 2014 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan 

Bimbingan dan Konseling dengan memberikan data empiris mengenai hubungan Internal 

Locus of Control dengan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa FKIP PGSD 

UKSW. Disamping itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para mahasiswa  

PGSD FKIP UKSW agar dapat mempertahankan Internal Locus of Control dengan baik, 

sehingga dapat menurunkan perilaku prokrastinasi akademik agar kewajiban di universitas 

dapat dipenuhi maksimal belajar. 

 

 



1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca memahami isi skipsi ini, maka dalam penyusunan 

skripsi ini menggunakan sistematika dan garis besar yang isinya disajikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka, berisi penjelasan teori-teori yang melandasi penyusunan proposal 

mengenai hubungan kontrol diri dengan prokrastinasi akademik siswa yang relevan. 

Bab III Metodologi Penelitian, variabel penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis yang relevan. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan, berisi gambaran subjek penelitian, pengumpulan data, 

analisis deskriptif, analisis korelasi, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup berisi simpulan dan saran. 

 


