
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Mahasiswa Strata 1 (S1) memiliki tujuan diakhir masa studinya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir (TA) atau skripsi, skripsi merupakaan karya ilmiah 

yang berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu 

fenomena dalam bidang ilmu tertentu. Menurut Darmono dan Hasan,  (2002) 

skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa  program  sarjana 

pada akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian, atau kajian kepustakaan, 

atau pengembangan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama. 

Skripsi merupakan tugas wajib yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Menurut Poerwodarminto (1986), skripsi 

adalah karya ilmiah yang diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan akademis di 

perguruan tinggi.  Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah skripsi karena 

skripsi digunakan sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh 

gelar sarjana.  

Mujiburrohman, (2012) dalam buku pedoman akademik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menyatakan prosedur penyusunan skripsi melalui 

beberapa tahapan, (1). Dinyatakan lulus dari mata kuliah TPS dengan nilai 

minimal C yang diambil pada semester 6, (2). Mahasiswa mengisi KRS dengan 

mata kuliah seminar dan skripsi, mata kuliah tersebut diambil ketika semester 7, 
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(3). Mendaftarkan topik penelitian ke biro skripsi untuk mendapatkan satu dosen 

pembimbing, (4). Mendaftarkan ke biro skripsi untuk ujian seminar dan 

melakukan revisi bab 1, 2, dan 3, (5). Setelah revisi disetujui oleh dewan penguji 

selanjutnya mahasiswa melakukan penelitian, (6). Mahasiswa mendaftarkan 

skripsi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing ke biro skripsi untuk ujian 

pendadaran apabila proses penyusunan skripsi selesai.  

Mahasiswa diberikan waktu untuk menyelesaikan skripsi dalam jangka 

waktu satu semester atau kurang lebih sekitar enam bulan, tetapi pada 

kenyataanya banyak mahasiswa yang memerlukan waktu lebih dari enam bulan 

untuk mengerjakan skripsi (Darmono dan Hasan, 2002). Idealnya dalam 

menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dalam kurun waktu enam bulan, ketika 

mengerjakan skripsi mahasiswa harus memiliki disiplin diri untuk menyelesaikan 

skripsisecarakonsiten.  

Individu yang memiliki disiplindiri yang kurang cenderung menunda-

nunda pekerjaannya sehingga membuat pekerjaan menjadi terbengkalai dan 

hasilnya tidak masimal. Kebiasaan menunda tugas atau pekerjaan dalam khasanah 

ilmiah psikologi disebut dengan istilah prokrastinasi. Prokrastinasi adalah suatu 

kecenderungan untuk menunda dalam memulai maupun menyelesaikan kinerja 

secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas lain  yang  tidak berguna,  sehingga 

kinerja menjadi terhambat, tidak pernah menyelesaikan tugas tepat waktu, serta 

sering terlambat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan  (Solomon  dan 

Rothblum  1984).  
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Hasil penelitian diluar negeri menunjukkan bahwa prokrastinasi terjadi  di  

setiap bidang kehidupan, salah satunya di bidang akademik. Penelitian tentang 

prokrastinasi pada awalnya memang banyak terjadi  di  lingkungan akademik,  

yaitu lebihdari  70%  mahasiswa melakukan prokrastinasi.  Pada hasil  surve 

majalah New Statement 26 Februari 1999 juga memperlihatkan bahwa kurang 

lebih  20% sampai dengan  70%  pelajar melakukan prokrastinasi (Aini dan 

Mahardayani dalamYuanita, 2010).  

Mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

menyelesaikan program studi selama empat sampai enam tahun dan terpaksa 

harus diperpanjang menjadi tujuh sampai sepuluh tahun. Sumber data, biro skripsi 

fakultas psikologi UMS tahun 2009 bahwa mahasiswa psikologi UMS yang lulus 

periode I dan II tahun 2008 sebanyak 58 mahasiswa dari 149 mahasiswa atau 38% 

mahasiswa yang lulus menempuh studi lebih dari lima tahun (Febriana, 2009). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah melakukan prokrastinasi dalam 

penyusunan skripsi, padahal harapan dari pihak fakultas psikologi UMS, 

penyusunan skripsi dapat terselesaikan dalam waktu maksimal dua semester 

dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan tugas skripsinya 

dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. 

Individu yang memiliki disiplin diri yang tinggi dapat menyelesaikan 

pekerjaan atau tugas mereka dengan cepat dan maksimal, dari hasil penelitian 

Duckworth dan Seligman (2005) dapat disimpulkan bahwa individu yang 

memiliki disiplin diri akan memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan 
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individu yang memiliki IQ yang tinggi. Disiplin diri juga akan meningkatkan nilai 

individu selama masa sekolah sedangkan IQ tidak meningkatkan hal tersebut. 

Poniman, Azzaini, & Nugroho, (2009) menyatakan bahwa individu yang 

memiliki disiplin diri adalah individu yang melakukan sesuatu secara konsisten 

dan berkesinambungan sesuai dengan apa yang direncanakan atau dianggap baik 

tanpa tergantung pada emosional seseorang. Disiplin dalam diri perlu ditanamkan 

agar tugas akhir atau skripsi tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat, 

karena disiplin diri merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap individu 

dan dapat melancarkan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh individu tersebut. 

Hal ini akan terasa manfaatnya ketika individu memiliki impian dan tujuan yang 

jelas untuk mencapainya dengan demikian individu tersebut harus mendisiplinkan 

dirinya agar apa yang diinginkan dapat terwujud. Berdasarkan penjelasan diatas, 

judul yang dipiliholeh penulis adalah “Disiplin Diri pada Mahasiswa yang 

Menyusun Skripsi”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami 

dan mendeskripsikan: Perilaku disiplin diri pada mahasiswa yang menyusun 

skripsi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap perilaku disiplin diri pada 

mahasiswa yang menyusun skripsi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

dari hasil tersebut dapat diambil manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk dosen pembimbing, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

para pendidik (dosen) agar bisa membina anak didiknya (mahasiswa) untuk 

menanamkan disiplin diri yang tinggi agar dapat menyelesaikan skripsi 

dengan cepat sesuai target yang dimiliki dan mendapatkan prestasi akademik 

yang baik. 

2. Untuk mahasiswa, dari hasil penelitian ini diharapkan para mahasiswa 

mengetahui pentingnya perilaku disiplin diri pada bidang akademik 

khususnya dalam mengerjakan skripsi sehingga dapat menerapkan disiplin 

diri pada diri mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. 

3. Untuk memperkaya khasanah ilmu psikologi, penelitian ini dapat memberi 

sumbangan terutama dalam bidang psikologi pendidikan karena memberikan 

gambaran mengenai perilaku disiplin diri mahasiswa yang menyusun skripsi 

serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan 

dalam membuat penelitian yang serupa dengan memperbanyak atau 

menambah variabel-variabel lain. 

 


