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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu lembaga yang sangat penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Sebuah pendidikan terjadi proses belajar 

yang di dalamnya terdapat materi/bahan, fasilitas dan lingkungan serta memiliki 

tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Pendidikan di Indonesia ada beberapa 

tahapan, dimulai dari Pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, Kelompok 

bermain), Pendidikan dasar (sekolah dasar 1-6), Pendidikan dasar (sekolah 

menengah pertama kelas 7-9) Pendidikan menengah (sekolah menengah atas/ 

kejuruan kelas 10-12) Pendidikan Tinggi (perguruan tinggi), (wikipedia bahasa 

indonesia). Perguruan tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pendidikan tinggi.Peserta didik di dalam perguruan tinggi disebut mahasiswa dan 

tenaga yang mendidik disebut dosen. Mahasiswa ialah peserta didik yang paling 

tinggi tingkatanya dengan segala tanggung jawabnya yang besar serta sebagai 

tunas bangsa yang menjadi tumpuan kemajuan dan eksistensi bangsa, (peraturan 

pemerintah RI No.30 tahun 1990) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu Universitas 

swasta di jawa tengah yang memiliki filosofi sebagai bagian dari amal usaha 

Persyarikatan Muhammadiyah, Universitas muhammadiyah Surakarta bertekad 

menjadikan “Wacana Keilmuan dan Keislaman” dan berusaha mengintergrasikam 

amtara nilai keilmuan keislaman sehingga menumbuhkan kepribadian yang 
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menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman. 

Tujuan utama dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sesuai dengan kebijakan 

mutu dan sasaran mutu yang berlaku pada tanggal 12 agustus 2009 adalah 

Mahasiswa lulus tepat waktu ( < 4 tahun untuk S-1). (buku pedoman tahun 

akademik 2009/2010). Pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum 

mampu menyelesaikan studi S-1 nya tepat waktu (4 tahun ) bahkan tidak jarang 

mahasiswa lulus lebih dari 4 tahun. 

Data yang tercatat pada bulan Mei 2013 bagian BAA (Badan Administrasi 

Akademik) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 4 tahun terakhir yakni 

dari angkatan 2006 sampai 2009 menunjukan bahwamasih ada sejumlah 

mahasiswa yang masih belum lulus atau tercatat sebagai mahasiswa aktif.  Data 

tersebut menunjukan bahwa mahsiswa belum mampu menyelesaikan studi S-1 

nya sesuai dengan kebijakan mutu dan saran mutu Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, bahwa mahasiswa S-1 lulus tepat waktu ( < 4 tahun), (buku pedoman 

tahun akademik 2009/2010).  

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dari angkatan 2006 

sampai 2009 masih terdapat 2709 yang masih belum lulus. Progam studi yang 

memiliki mahasiswa belum lulus atau belum mampu menyelesaikan masa studi S-

1 terbanyak adalah program studi Psikologi dari angkatan 206 sampai 2009 masih 

terdapat 256 mahasiswa, sedangkan untuk program studi kedokteran hanya 

terdapat 1 mahasiswa yang belum mampu menyelesaiakan masa studinya dengan 

tepat waktu. Daftar mahasiswa aktif dari angkatan 2006 sampai 2009 dapat dilihat 

pada rincian data dari tabel Mahasiswa Aktif Tahun 2006-2009  berikut ini: 
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Tabel. 1 

Tabel Mahasiswa Aktif Tahun 2006 – 2009 

Keterangan :

1. Pendidikan Matematika 

2. Pendidikan Geografi 

3. Pendidikan Kewarganegaraan 

4. Pendidikan Biologi 

5. Pendidikan Bahasa Inggris 

6. Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dan Daerah 

7. Pendidikan Anak Usia Dini  

8. Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

9. Akuntansi 

10. Manajemen 

11. Ilmu Ekonomi dan 

StudiPembangunan 

12. Hukum 

13. Teknik Sipil 

14. Teknik Mesin 

15. Teknik Arsitektur 

16. Teknik Elektro 

17. Teknik Kimia 

18. Teknik Industri 

19. Psikologi 

20. Tarbiyah 

21. Ushuliddin 

22. Syariah 

23. Pendidikan Kedokteran 

(Kedokteran Umum) 

24. Kedokteran Gigi 

25. Keperawatan (S1) 

26. Gizi (S1) 

27. Kesehatan Masyarakat 

28. Farmasi 

29. Ilmu Komunikasi 

30. Teknik Informatik

Angkatan 

Jurusan/Program Studi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2006 6 - - 2 6 3 - - 3 - - 8 2 11 2 3 - - 11 1 - 1 - - 2 6 - 9 - - 

2007 10 - 5 3 8 11 - 12 17 7 - 15 16 29 3 13 - 9 24 5 2 1 1 - 1 1 2 6 15 15 

2008 26 2 7 6 35 31 3 15 38 18 5 37 21 61 5 18 10 23 64 13 - - - - 3 4 10 17 66 36 

2009 59 72 53 32 102 118 32 18 143 111 14 109 56 78 21 44 17 29 157 58 8 25 - - 75 45 55 62 131 104 

Jumlah 101 74 65 43 151 163 35 45 201 136 19 169 95 179 31 78 27 61 256 77 10 27 1 0 81 56 67 94 212 155 
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Salah satu sebab yang membuat mahasiswa belum dapat menyelesaikan 

studi S-1nya adalah penundaan atau prokrastinasi pada penyusunan 

skripsi.Prokrastinasi secara umum merupakan tingkah laku menunda atau 

menangguhkan yang dilakukan oleh individu terhadap suatu aktivitas yang harus 

dilakukannya, tingkah laku tersebut dapat berupa penundaan dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan.Orang yang melakukan prokrastinasi disebut prokrastinator. 

Prokrastinasi dapat terjadi pada setiap orang, tidak mengenal usia, jenis kelamin 

dan status sosial. Gufron (2011) mengemukakanselain menunda-nunda suatu 

pekerjaan, prokrastinasi juga diartikan sebagai penghindaran tugas, yang 

diakibatkan perasaan tidak senang terhadap tugas dan takut gagal ketika 

mengerjakannya.Sedangkan menurut Pangestuti (dalam Irmawati. 

2009)prokrastinasi identik dengan sikap kemalasan dan keterlambatan. 

Dalam kasanah ilmiah psikologi terdapat istilah prokrastinasi yang 

memiliki arti yakni suatu perilaku yang tidak disiplin dalam penggunaan waktu. 

Prokrastinasi adalah suatu kecenderungan untuk menunda saat memulai dan 

menyelesaikan pekerjaan dengan mengalihkan aktivitas lain yang tidak berguna, 

sehingga pekerjaan jadi terhambat, tidak pernah menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu, Solomon dan Rothblum (dalam Aini. 2011). Prokrastinasi terjadi pada 

setiap individu. Diperkirakan 90% mahsiswa di perguruan tinggi menjadi seorang 

procrastinator, 25% orang suka menunda-nunda kronis dan mereka pada 

umumnya mundur dari proses studi perguruan tinggi dikemukaan oleh Burka dan 

Yuen (dalam ZM. 2012). 
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Banyak mahasiswa telah menempuh masa studi lebih dari lima tahun, akan 

tetapi mereka belum lulus, bahkan masih ada yang mengambil mata kuliah teori. 

Dapat dibilang menunda-nunda adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh 

mahasiswa termasuk dalam memulai dan menyelesiakan tugas-tugasnya. Banyak 

mahasiswa yang menunda belajar untuk menghadapi ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) dengan melakukan kegiatan lain yang tidak terlalu 

penitng, dan ada juga mahasiswa yang baru mencari materi untuk ujian sehari 

sebelum ujian dilaksanakan. 

Sebagai mahasiswa tugas pokonya ialah mengikuti proses pembelajaran 

pada masa studinya di perguruan tinggi. Mahasiswa harus menempuh proses 

belajar atau masa studi minimal 4 tahun dan seorang mahasiswa dikatakan lulus 

apabila telah melewati studi akhirnya dengan menyusun sebuah 

skripsi.Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah skripsi karena skripsi 

digunakan sebagai suatu persyaratan untuk lulus dari perguruan tinggi dan 

mendapat gelar sarjana. Skripsi menjadi bukti kemampuan akademis mahasiswa 

dengan melakukan penelitian dengan topik yang sesuai bidang studinya. 

Menurut  Poerwodarminto (dalam Aini, 2011) skripsi adalah suatu karya 

ilmiah yang diwajibkan bagian persyaratan akademis di dalam Perguruan tinggi. 

Pada umumnya mahasiswa diberikan waktu untuk mengerjakan skripsi sekitar 

enam bulan atau satu semester.Fenomena yang terjadi kebanyakan mahasiswa 

tidak mampu menyelesaikan skripsinya tepat enam bulan, sehingga terjadi 

prokrastinasi dalam perguruan tinggi.Mengingat begitu panjang dan rumitnya 

proses mengerjakan skripsi sehingga butuh biaya, tenaga, waktu, dan perhatian 
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yang tidak sedikit, Darmono dan Hasan (dalam Aini, 2011). Banyak kesulitan-

kesulitan yang harus dilalui oleh mahasiswa dalam mengerjakan skripsi, seperti 

kesulitan menentukan judul, mencari literatur dan bahan bacaan serta takut 

menemui dosen pembimbing.Kesulitan-kesulitan diatas dapat menyebabkan 

mahsiswa memilih untuk menunda atau melakukan prokrastinasi penyusunan 

skripsinya bahkan tidak menyelesaikan skripsinya. . 

Prokrastinasi dalam menyelesiakan skripsi adalah kecenderungan 

menunda-nunda untuk memulai dan menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis oleh 

mahasiswa pada studi akhir mereka sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana. 

Penundaan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk coping yang digunakan 

untuk menyesuaikan kondisi dalam diri yang dapat mengakibatkan kecemasan dan 

stres, Kendall dan Hammen ( dalam Aini. 2011). 

Dari hasil pengambilan data awal untuk menentukan faktor yang 

mempengaruhi prokrastinasi penyusunan skripsi dengan sampel yang peneliti 

gunakan adalah 20 orang subjek angkatan 2008 yang mengerjakan skripsi lebih 

dari 1 tahun. Mereka diberikan angket prokrastinasi dengan beberapa pilihan yang 

diambil dari faktor penyebab prokrastinasi.Diperoleh bahwa kecemasan adalah 

salah satu faktor penyebab prokrastinasi penyusunan skripsi yaitu dengan 

prosentase sebesar 35%.Hasil tersebut diperkuat olehhasil penelitian Ferrari dan 

Tice (2000) menemukan bahwa salah satu penyebab prokrastinasi adalah 

kecemasan. Kecemasan yang timbul membuat mereka merasa tertekan dan merasa 

kesulitan menghadapi masalah dalam proses penyusunan skripsi dan 

mengakibtakan prokrastinasi dalam mengerjakan skripsi. Pendapat lain 
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dikemukakan oleh Knaus (dalam Mayasari 2010) terdapat faktor yang penyebab 

mahasiswa mengalami prokrastinasi salah satunya yaitukecemasan. 

Kecemasan adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu 

tertentu dalam kehidupannya.Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap 

situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang. Kecemasan dapat muncul 

sendiri atau bergabung dengan gejala-gejala lain dari berbagai faktor dan 

gangguan emosi, Ramiah (2003). 

Kecemasan yang dirasakan membuat perasaan tidak nyaman.Mahasiswa 

menjadi bingung dan merasa tidak ada yang dapat dilakukan sehingga mahasiswa 

memilih untuk menunda mengerjakan skripsi. Menurut Muchlas (dalam Gufron, 

2011) kecemasan sebagai sesuatu pengalaman subjektif mengenai ketegangan 

mental, kesukaran dan tekanan yang menyertai konflik atau ancaman pada orang 

yang mengalami kecemasan. Kecemasan yang timbulpada diri mahasiswa adalah 

munculnya perasaan tidak menyenangkan kemudian secara sadar subjek 

merasakan ketegangan dan ketakutan ketika memikirkan skripsi. 

Menurut Spielberger (dalam Carducci, 2009), kecemasan (anxiety) ada 2 

yaitu state anxiety dan trait anxiety. State anxiety merupakan respon individu 

terhadap suatu situasi sedangkan trait anxiety merupakan karakteristik individu 

yang pencemas akan berpengaruh pada intensitas cemas saat merespon berbagai 

macam situasi sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengancam. Dalam 

penyusunan skripsi menyebabkan munculnya perasaan cemas. Respon kecemasan 

individu merupakan state anxiety. Respon kecemasan seseorang tidak bisa jauh 

dari trait anxiety karena merupakan sebuah karakteristik pencemasan dari seorang 
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individu.Trait anxiety yang tinggi pada individu akan cenderung merespon 

kecemasan yang lebih tinggi dibanding individu dengan trait anxiety yang rendah. 

Dampak darikecemasan pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

adalah mahasiswa tidak dapat mengerjakan skripsinya sesuai yang diharapkan 

dengan tepat waktu karena kecemasan menguasai diri mahasiswa dan akhirnya 

tidak dapat menyelesaikan kuliahnya tepat 4 tahun. Berdasarkan uraian diatas 

muncul pertanyaan pada diri peneliti yaitu apakah ada hubungan kecemasan 

dengan prokrastinasi yang dapat memicu prokrastinasi dalam menyusun skripsi 

pada mahasiswa?, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

“Hubungan antara kecemasan dengan prokrastinasi penyusunan skripsi pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk 

mengetahui: 

1. Hubungan antara kecemasan dengan  prokrastinasi penyususnan skripsi pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tingkatprokrastinasi penyusunan skripsi pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Tingkatkecemasan pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Seberapa besar peranan kecemasan terhadap perilaku prokrastinasi 

penyusunan skripsi. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat  mengurangi tingakt prokratinasi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, sehingga dapat mengerjakan 

skripsi tepat waktu. Disamping itu hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  

memberikan  pengetahuan  bagi : 

1. Bagi Mahasiswa : Hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan 

informasi  tentang prokrastinasi penyusunan skripsi dan dampak yang timbul 

dari kecemsan saat mengerjakan skripsi. Sehingga mahasiswa 

akanmenghindari sikap prokrastinasi dan meminimalisir kecemasan dalam 

mengerjakan skripsi. 

2. Bagi Universitas Muahmmadiyah Surakarta: Hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat kepada Universitas Muhammadiyah 

mengenai akibat sikap prokrastinasi pada mahasiswa dalam mengerjakan 

skripsi, sehingga dapat meminimalisasi sikap prokrastinasi pada mahasiswa 

dalam mengerjakan skripsi. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya : Penelitian ini bisa menjadi acuan pada peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti variabel kecemasan dan prokrastinasi 

mengerjakan skripsi pada mahasiswa.   

 

 

 

 

 


