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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan sosok intelektual yang dikenal dengan sikap 

idealisnya, dihormati dan dipercaya masyarakat sebagai agen perubahan yang 

mampu menentukan nasib suatu bangsa dan negara. Mahasiswa diharapkan 

memiliki pengetahuan yang luas dan mempunyai kemampuan (skill), visi, 

karakter yang lebih maju dibandingkan masyarakat pada umumnya. Besarnya 

harapan dan kepercayaan yang  dibebankan pada mahasiswa, menuntut 

mahasiswa untuk lebih keras berkarya sehingga mampu berkontribusi 

maksimal dalam kehidupan bermasyarakat (Ilham, 2011).  

 

Status mahasiswa yang juga sebagai pembelajar, menuntut mahasiswa agar 

mampu menjaga performa akademiknya. Disisi lain tanggung jawab sosial 

sebagai bagian dari anggota masyarakat mengharuskan mahasiswa untuk 

peduli terhadap isu-isu sosial, kondisi, dan permasalahan terkini dalam 

masyarakat. Keadaaan ini memposisikan mahasiswa berada pada pilihan dan 

peranan tertentu yaitu menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi atau hanya 

fokus pada akademik. Aktif dalam organisasi adalah sebagai wujud 
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kepedulian mahasiswa akan lingkungannya, namun padatnya aktivitas 

akademik pada program studi tertentu menuntut mahasiswa untuk lebih fokus 

pada kehidupan akademiknya (Haryono, Akhdinirwanto, & Ashari, 2014). 

 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang ditetapkan 

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dalam konteks profesi dokter, 

kompetensi ini mengandung makna sebagai integrasi kemampuan berpikir, 

bertindak, dan berperilaku sebagai seorang dokter. Setiap tindakan 

profesional seorang dokter harus didasarkan kepada hasil berpikir yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dilakukan sesuai dengan standar 

prosedur yang ditetapkan, dan disertai dengan sikap dan perilaku sesuai 

dengan etika, kode etik, dan tanggung jawab seorang dokter (Konsil 

Kedokteran Indonesia, 2012). 

 

Secara umum terdapat beberapa alasan mengapa mahasiswa sekarang tidak 

ingin aktif berorganisasi. Salah satu hal yang paling mempengaruhi keadaan 

ini adalah persepsi buruk terhadap kegiatan organisasi. Setidaknya ada dua 

persepsi utama yang dilekatkan pada para aktivis organisasi. Pertama, aktif 

berorganisasi membuat performa akademik seorang mahasiswa menurun 

bahkan menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikan studi, jika pun selesai 

tentunya memakan waktu yang sangat lama (Ahmaini, 2010).  
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Persepsi tersebut tentu tidak tepat jika dijadikan landasan keseluruhan untuk 

menilai mahasiswa yang aktif berorganisasi. Banyak mahasiswa yang aktif 

berorganisasi juga berprestasi pada kehidupan akademiknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat motivasi yang lebih baik dari mahasiswa yang 

aktif berorganisasi dibandingkan mahasiswa yang tidak  aktif berorganisasi. 

Mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki konsep diri yang lebih tinggi 

dalam hal prestasi akademis dibanding mahasiswa yang tidak  aktif 

berorganisasi (Komariah, 2002). 

 

Mahasiswa dihadapkan dengan berbagai aktivitas, padatnya aktivitas tersebut 

menyebabkan mahasiswa terkadang sering menunda waktu untuk melakukan 

atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Perilaku menunda mengerjakan dan 

menyelesaikan sesuatu disebut dengan prokrastinasi. Orang yang melakukan 

perilaku menunda disebut penunda (prokrastinator). Gejala perilaku menunda 

(prokrarastinasi) lebih banyak dimanifestasikan dalam dunia pendidikan yang 

sering disebut dengan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik 

menjadi salah satu permasalahan klasik bagi sebagian besar mahasiswa, baik 

yang aktif berorganisasi ataupun yang tidak aktif berorganisasi (Ahmaini, 

2010). 

 

Terdapat beberapa wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi di Fakultas  

Kedokteran Universitas Lampung. Pada tingkat fakultas terdapat 4 lembaga 

kemahasiswaan (LK) yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FK Unila, 

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FK Unila, Forum Studi Islam (FSI) 
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Ibnu Sina, serta Perhimpunan Mahasiswa Pencinta Alam dan Tanggap 

Darurat (PMPATD) Pakis Rescue Team. Ditambah lagi pada tingkat 

universitas terdapat 33 unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang disediakan 

untuk  menunjang sarana kemahasiswaaan Universitas Lampung (Universitas 

Lampung, 2013).  

 

Hasil pengamatan dan wawancara awal peneliti, sarana untuk menyalurkan 

aspirasi berorganisisasi telah disediakan dengan baik, namun belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian besar mahasiswa di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya 

mahasiswa FK Unila yang tidak terlibat dalam kegiatan organisasi. Padahal 

berorganisasi akan melatih mahasiswa agar dapat memanajemen waktu 

dengan baik sehingga tidak muncul kebiasaan untuk menunda-nunda 

perkerjaan terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik 

(prokrastinasi akademik).  Kepadatan jadwal kuliah ditambah dengan 

persepsi  buruk bahwa jika berorganiasasi maka performa akademik seorang 

mahasiswa akan terganggu atau bahkan menyebabkan lulus lebih lama, 

menjadi alasan mahasiswa untuk memilih tidak ikut berorganisasi. Dilain 

pihak masih terdapat mahasiswa FK Unila  yang tidak terpengaruh persepsi di 

atas dan memilih untuk aktif berorganisasi, motivasi yang lebih besar 

memacu mereka untuk sukses berorganisasi tetapi tetap baik performa 

akademiknya. 
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Saat ini di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung untuk masa pre-klinik 

terdapat 4  angkatan aktif yaitu angkatan 2012, 2013, 2014 dan 2015. 

Sedangkan untuk roda organisasi secara umum dalam satu tahun terakhir ini 

digerakkan oleh mahasiswa tahun ketiga yaitu mahasiswa angkatan 2013. 

Mahasiswa aktif angkatan 2013 di FK UNILA berjumlah 178 orang, menurut 

database kepengurusan dari masing-masing LK tingkat fakultas disebutkan 

bahwa mahasiswa angkatan 2013 yang aktif berorganisasi sebagai berikut : 

(1) BEM FK UNILA sebanyak 84 orang. (2) DPM FK UNILA sebanyak 5 

orang. (3). FSI Ibnu Sina sebanyak 89 orang. (4) PMPATD Pakis Rescue 

Team sebanyak 58 orang (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2014).  

 

Penilaian awal berupa professional judgement dari masing-masing Ketua LK 

di FK UNILA didapatkan bahwa sebagian besar anggota yang aktif juga aktif 

pada LK lain. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa di FK UNILA, 

mahasiswa yang aktif berorganisasi akan aktif pada beberapa LK sekaligus 

dan masih banyak juga mahasiswa yang tidak aktif dalam berorganisasi yang 

mungkin lebih mengfokuskan pada sisi akademik saja. 

 

Fenomena tersebut sangat menarik, apakah benar terdapat perbedaan 

performa akademik yang dinilai dari indeks prestasi kumulatif antara 

mahasiswa yang aktif berorganisasi dan yang tidak aktif berorganisasi, lalu 

apakah juga terdapat hubungan dengan proakrastinasi akademik. Hal ini 

menjadi penting untuk diketahui terutama bagi mahasiswa yang notabene 

akan menjalaninya, namun sayangnya hingga saat ini belum ada penelitian 
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lebih jauh mengenai hal tersebut di FK Unila. Hal tersebut membuat penulis 

tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul “ Hubungan Keaktifan 

Berorganisasi dengan Prokrastinasi Akademik dan Indeks Prestasi Kumulatif 

Mahasiswa Tahun Ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Lampung”.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat hubungan antara keaktifan berorganisasi  dengan 

prokrastinasi akademik mahasiswa tahun ketiga Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung? 

2. Apakah terdapat hubungan antara keaktifan berorganisasi  dengan 

indeks prestasi kumulatif mahasiswa tahun ketiga Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Mengetahui hubungan keaktifan berorganisasi dengan 

prokrastinasi akademik mahasiswa tahun ketiga Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung.               

2. Mengetahui hubungan keaktifan berorganisasi dengan indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa tahun ketiga Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung.                
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 1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui prokrastinasi akademik mahasiswa tahun ketiga 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang aktif 

berorganisasi. 

2. Mengetahui prokrastinasi akademik mahasiswa tahun ketiga 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang tidak aktif 

berorganisasi. 

3. Mengetahui indeks prestasi kumulatif mahasiswa tahun ketiga 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang aktif    

berorganisasi. 

4. Mengetahui indeks prestasi kumulatif mahasiswa tahun ketiga 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang tidak aktif 

berorganisasi. 

5. Mengetahui hubungan prokrastinasi akademik dan indeks prestasi 

kumulatif mahasiswa tahun ketiga Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 

 Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti 

mengenai sumber daya manusia, prokrastinasi akademik dan keaktifan 

berorganisasi.  
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2. Bagi Mahasiswa. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi tambahan sebagai 

pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin berorganisasi. 

3. Bagi Lembaga Kemahasiswaan. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi khususnya kepada 

organisasi-organisasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung dan umumnya pada organisasi-organisasi di lingkungan 

Universitas Lampung, untuk dapat memperbaiki sistem kaderisasi 

organisasi dan kualitas akademik anggotanya. 

4. Bagi Universitas atau Fakultas. 

Penelitian dapat memberikan masukan bagi FK Unila untuk memotivasi 

mahasiswa. 

 


