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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk 

memperoleh ilmu dengan melalui sebuah proses. Pendidikan sendiri dapat 

ditempuh baik secara formal maupun non formal. Pendidikan secara formal dapat 

mencakup pendidikan di perguruan tinggi yang berperan sebagai intitusi 

menghasilkan individu-individu yang berkualitas serta memiliki karakter mandiri, 

bermartabat, tangguh, serta individu yang kreatif. Seiring berkembangnya zaman, 

setiap orang dituntut menjadi individu yang mandiri, kreatif, tangguh dan 

bermartabat. Namun hal itu mahasiswa tentu memiliki beberapa tantangan yang 

tidak mudah, banyak proses tahap demi tahap yang harus dilalui untuk meraih 

tujuan tersebut. Berdasarkan fenomena yang ada permasalahan yang biasanya 

dihadapi oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studi yaitu berkaitan dengan 

management waktu yang masih kurang efektif. Banyak mahasiswa memiliki mindset 

bahwa mereka merasa memiliki cukup waktu untuk segala aktivitas yang dilakukan. 

Hal ini menjadi tidak efisien karena mahasiswa akan cenderung melakukan 

ketrelambatan dalam menyelesaikan tugas. Perilaku yang menceriminkan tidak 

disiplin waktu jika dikaji dalam bidang  ilmu psikologi biasa dikenal dengan istilah 

prokrastinasi (Ghufron dan Rini 2011). 
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Penundaan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat ditemukan hal-hal yang 

melatar belakangi yang bersifat multidimensional, yang meliputi banyak 

komponen diantaranya komponen paling signifikan adalah faktor yang berkaitan 

dengan waktu, seperti kesalahan pada management waktu dan kesulitan 

memprediksi waktu secara akurat ( Millgram dalam Jinha Kim, 2017). Penundaan juga 

didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menunda kinerja tugas yang memiliki 

tenggang waktu. Antara 70 dan 95% mahasiswa menunda-nunda sesekali, dan 

sekitar 20 sampai 40% melakukannya secara kronis. Penundaan mempengaruhi 

kesehatan orang dan kualitas pekerjaan mereka. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Maria Antonia (2017) di Meksiko menunjukan bahwa 91% 

responden melakukan penundaan aktivitas dengan tingkat penundaan tertinggi 

yaitu berkaitan dengan penulisan laporan dan artikel akademis (63%), lalu sekitar 

29% melaporkan bahwa prokrastinasi menimbulkan kegelisahan, 42% mengamati 

bahwa hal itu merusak kesehatan mereka, kemudian 18% menyebutkan bahwa 

prokrastinasi mengurangi kualitas pekerjaan mereka,dan yang terakhir sekitar 

17% melaporkan bahwa mereka merasakan banyak efek negatif dari prokrastinasi 

pada kehidupan mereka. 

Penundaan akademik dapat diartikan sebagai penundaan dalam 

menjalankan sebuah tugas akademik yang diperlukan oleh mahasiswa. (Özer, 

Demir, & Ferrari dalam Robert dkk, 2016). Di kalangan siswa internasional China 

perilaku penundaan mengakibatkan kesulitan sehingga penundaan akademis 

dianggap sebagai salah satu kemungkinan faktor yang mengakibatkan stres dan 
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kesulitan dalam pengerjaan akademik (Lowinger, He, Lin, & Chang dalam Robert 

dkk, 2016). 

Di Indonesia terdapat penelitian terkait prokrastinasi akademik yang terjadi 

dikalangan mahasiswa. Data penelitian yang pertama dilakukan oleh Rizki (2009) 

memaparkan bahwa terdapat sekitar 48,5% dari 66 subjek mahasiswa Universitas 

Sumatra Utara melakukan prokrastinasi. Kemudian data penelitian yang kedua 

dilakukan oleh Sari (2010), menyatakan sekitar 39% dari total 148 subjek berasal 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammdiyah Surakarta yang menempuh studi 

lebih dari 5 tahun dan ditemukan indikasi prokrastinasi. Penelitian selanjutnya 

dilakukan oleh Budianto (2008) yang menyatakan bahwa sekitar 31,03% dari 50 

mahasiswa Universitas Surabaya terinidikasi melakukan prokrastinasi 

(Premadya,2012:1-2). 

Mahasiswa yang dalam pengerjaan skripsi dengan kurun waktu lebih dari 

dua semester dapat dikatakan prokrastinasi. Prokrastinasi skripsi dapat dijabarkan 

sebagai permasalahan yang dihadapi selama  penulisan skripsi yang dialami oleh 

para mahasiswa saat penyelesaian skripsi yang dalam pengerjaannya melebihi 

batas waktu yang ditentukan atau saat pengerjaannya mahasiswa mengalami 

kejenuhan sehingga menunda menyelesaikan. Mahasiswa yang kurang 

mempersiapkan diri untuk menghadapi skripsi, mengalami permasalahan yang 

berkaitan dengan skripsi misalnya saat pengerjaan skripsi mahasiswa  

membutuhkan waktu yang cukup lama, mahasiswa menganggap skripsi menjadi 

beban hidup, takut ketika hasil skripsinya tidak sesuai ekspetasi saat diujikan 
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didepan para dosen, mengalami kesulitan dalam management waktu dengan 

aktivitas lain (Suara Merdeka dalam Jurnal Sosio Humaniora,2014). 

Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi menjadi peluang usaha yang 

potensial terutama usaha yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa sebagai 

peluang bagi pengusaha untuk melakukan recruitment pekerja dari kalangan 

mahasiswa terutama bagi mahasiswa yang perkuliahannya tinggal tugas akhir 

yang berarti tesedianya banyak waktu luang bagi beberapa mahasiswa. Tidak 

sedikit perusahaan swasta memanfaatkan kondisi tersebut dengan membuka 

lowongan pekerjaan yang dikhususkan untuk kalangan mahasiswa terutama bagi 

mahasiswa tingkat akhir. Sektor informal tersebut tidak menuntut adanya 

persyaratan yang begitu spesifik dan mendetail. Perusahaan tidak menuntut 

adanya keterampilan dengan kriteria khusus yang harus dimiliki calon 

karyawannya, karena ketrampilan khusus dapat diperoleh dari luar pendidikan 

formal atau melalui pengalaman dari proses belajar di dunia pekerjaan (Mahalina 

dalam Fauziah, 2010). 

Tingkat kelulusan mahasiswa bisa terjadi karena banyaknya faktor, seperti 

keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Salah 

satu trend saat ini yang sedang diminati dikalangan mahasiswa yaitu kuliah 

sambil bekerja. Bekerja dan kuliah adalah dua aktivitas yang berbeda dan 

tentunya memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Mahasiswa yang 

memutuskan untuk kuliah sambil bekerja berarti memiliki dua beban tanggung 

jawab yaitu tanggung jawab pada orang tua yang sudah bersedia membiayai 

kuliah serta memiliki tanggung jawab sebagai karyawan di tempatnya bekerja. 



5 
 

 
 

Sedangkan Prokrastinasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu prokrastinasi akademik 

dan prokrastinasi non-akademik. Prokrastinasi akademik dapat diartikan sebagai 

jenis penundaan yang dilakukan pada tugas-tugas yang bersifat formal yang 

berhubungan dengan tugas akademik, seperti tugas kuliah,tugas praktikum, dan 

tugas akhir sebagai syarat untuk wisuda. Prokrastinasi non-akademik dapat 

diartikan sebagai jenis penundaan yang dilakukan pada tugas-tugas yang bersifat 

non-formal atau tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

mahasiswa, contohnya tugas rumah membantu orang tua, tugas sosial berkaitan 

dengan lingkungan pergaulan mahasiswa, tugas yang diterima dalam pekerjaanya 

sebagai karyawan sebuah perusahaan, dan lain sebagainya (M.Nur Ghufron & 

Rini Risnawita S dalam Rozak, 2017). 

Menurut data Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 

dari total mahasiswa terdaftar dalam yudisium berjumlah 37 mahasiswa pada 

tanggal 31 Agustus dan 21 September 2012 terdapat 15 mahasiswa yang 

melakukan prokrastinasi dalam pengerjaan skripsi sejalan dengan data diatas 

bahwa Penundaan sendiri memiliki arti dalam Mahasiswa yang melakukan 

penundaan dapat dikatakan prokrastinasi, hal ini dilihat dari kartu bimbingan 

skripsi mahasiswa dengan cara menghitung awal mahasiswa memulai pengerjaan 

skripsi sampai dengan mahasiswa menyelesaikan skripsi dengan durasi waktu 

lebih dari satu semester (Mojowasito dalam Jurnal Sosio Humaniora,2014). 

Untuk mahasiswa Universitas Muhammdiyah Surakarta kartu bimbingan dapat 

mencerminkan bentuk prokrastinasi misalnya kartu putih bimbingan memiliki arti 

dalam pengerjaan skripsi telah menempuh 3 bulan,kemudian kartu kuning yang 
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berarti 6 bulan kemudian kartu merah yang benar benar terindikasi melakukan 

prokrastinasi karena memerlukan waktu lebih dari satu semester untuk 

menyelesaikan skripsi. Prokrastinasi oleh mahasiswa terjadi karena adanya 

kesulitan mahasiswa dalam management waktu untuk konsultasi mengenai 

progress tiap bab nya kepada dosen dan tanggung jawab bekerja sehingga 

menyebabkan tertunda dalam penyelesaian skripsi (Suara Merdeka, 2010). 

Dari tingkat perilaku prokrastinasi terdapat indikasi kecemasan dari 

pengerjaan tugas akademik sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi negatif 

bagi prokrastinator (pelaku prokrastinasi). Bagi mahasiswa yang terbiasa 

menunda-nunda itu menjadikannya rumit dan tampaknya tidak terkendali. 

Demikian, pengalaman di dunia perkuliahan sehingga skripsi cenderung dianggap 

menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mahasiswa yang mulai terbiasa 

dengan menunda-nunda. Hal itu menyebabkan penundaan penyelesaian skripsi 

dapat mempengaruhi kepuasan hidup siswa, tingkat penundaan yang dialami bisa 

mempengaruhi semangat kehidupan akademis mahasiswa. Kepuasan hidup 

akademik mahasiswa secara operasional didefinisikan sebagai sesuatu yang 

diharapkan kepuasan dalam kehidupan seorang mahasiswa diperguruan tinggi 

dengan terpenuhinya tanggung jawab akademisnya yang memiliki tujuan dan 

untuk diaspirasi (Kumar & Dileep dalam Murat,2013). 

Perilaku penundaan mendominasi semua bidang perilaku dan  

tindakan akan tetapi bentuk yang paling umum dari semua bentuk perilaku 

penundaan adalah prokrastinasi akademik yang terjadi di lingkungan akademisi. 

Hal ini berkaitan bahwa pengetahuan seorang siswa harus menyelesaikan satu 
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atau lebih tugas atau mengelola aktivitas apapun, misalnya memecahkan sebuah 

makalah, mempersiapkan ujian, menyelesaikan proyek kelas atau menyimpulkan 

tugas membaca, tapi kurang motivasi untuk dilakukan dalam periode waktu 

tertentu (Ackerman & Gross dalam Hafsa dkk, 2014). 

Berdasarkan data akademik dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta, prodi Bimbingan dan Konseling pada tahun 2009 tercatat 

bahwa tingkat kelulusan mahasiswa yang menenmpuh studi di atas 4 tahun 

mencapai angka 75%, lalu mahasiswa yang menempuh studi 4 tahun mencapai 

angka 9%, dan mahasiswa yang menempuh studi kurang dari 4 tahun mencapai 

angka 18%, sedangkan data terbaru pada tahun 2010 tercatat bahwa tingkat 

kelulusan mahasiswa yang lulus lebih dari 4 tahun mencapai angka 100% (Subag 

Fakultas Ilmu Pendidikan, 2012). Menurut data akademik dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, menunjukan bahwa jumlah 

keseluruhan mahasiswa yang tercatat dalam prodi Bimbingan dan Konseling 

untuk angkatan 2008 sebanyak 86 mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa yang 

sudah menyelesaikan dalam pengerjaan skripsinya berjumlah 46 orang, kemudian 

sisanya berjumlah 42 mahasiswa yang belum menyelesaikan skripsinya. Dari data 

yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dari bimbingan dan 

konseling Universitas Negeri Yogyakarta masih banyak yang belum mampu 

menyelesaikan skripsi dalam kurun kurang lebih waktu 1 semester dalam 

perkuliahannya (Novianti,2013). 

Namun dalam penelitian ditahun selanjutnya masih terdapat beberapa 

mahasiswa yang melakukan prokrastinasi. Penelitian ini dilakukan oleh Rizal 
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(2012) kaitanya dengan prokrastinasi akademik dan self esteem. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rizal menggunakan sampel populasi berjumlah ± 519 mahasiswa 

yang mencakup angkatan 2008 hingga 2011 yang berasal dari Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya,. Hasilnya menunjukkan bahwa 53.9% tergolong kategori 

cenderung tinggi hingga sangat tinggi dalam prokrastinasi akademik. Data dari 

penelitian yang dilakukan oleh Rizal menunjukan bahwa ternyata mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Surabaya melakukan prokrastinasi akademik yang 

tergolong besar. Penelitian lain yang masih berkaitan mengenai  prokrastinasi 

akademik juga dilakukan oleh Oematan (2013) yang melbiatkan  ± 508 

mahasiswa yang terdiri dari angkatan 2008 hingga angkatan 2011 yang berasal 

dari Fakultas Psikologi di Universitas Surabaya juga menunjukkan hampir secara 

keseluruhan semua mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dapat 

dikatakan melakukan prokrastinasi akademik dengan dilatar belakangi alasan 

masing-masing yang mengakibatkan mahasiswa melakukan prokrastinasi tersebut 

( Mifathul, 2014). 

Kemudian diperkuat dengan data penelitian lain berkaitan dengan 

prokastinasi yang dilakukan oleh Anggun Aprilia Eka Putri tahun 2016 data 

mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tercatat terdapat ± 

2792 mahasiswa yang masih aktif kuliah dari angkatan tahun 2008 hingga 2011 

yang tersebar pada 29 program studi, hal ini berarti terdapat sekitar ± 2792 

mahasiswa yang belum lulus dengan tepat waktu. Penelitian Anggun menduga, 

terdapat perilaku prokrastinasi penyelesaian skripsi pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Kemudian hasil penelitian Anggun mencari 
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permasalahan apa yang melatar belakangi hal tersebut dengan  cara menyebarkan 

skala untuk mengidentifikasi hipotesis dari penelitiannya tentang adanya masalah 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Skala diberikan kepada ± 150 mahasiswa UMS yang tersebar di seluruh fakultas. 

Hasilnya adalah 20,6% mahasiswa mengalami prokrastinasi akademik kategori 

sangat tinggi, 50,6% mahasiswa berada pada kategori tinggi, 10% mahasiswa 

termasuk dalam kategori sedang, 9,4% mahasiswa termasuk dalam kategori 

rendah dan 9,4% mahasiswa berada pada kategori sangat rendah. Ini berarti 

terdapat masalah prokrastinasi akademik pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (Anggun, 2016). 

Berdasarkan penjabaran fenomena diatas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam oleh peneliti yaitu mengenai bagaimana perilaku prokrastinasi 

penyelesaian skripsi bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja hal tersebut, 

Sehingga muncul keingin tahuan penulis mengenai fenomena tersebut maka 

penelitian ini diberi judul “Prokrastinasi Penyelesaian Skripsi  Pada Mahasiswa 

Yang Bekerja”. 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk memahami dan mendeskripsikan prokrastinasi penyelesaian skripsi 

pada mahasiswa yang bekerja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Mahasiswa 

Hasil riset ini diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan 

mengenai faktor prokrastinasi penyusunan skripsi pada mahasiswa dan studi 
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tentang bagaimana cara menanganinya agar terbentuk kebiasaan untuk tidak 

menunda penulisan skripsi pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.  

2. Lembaga terkait 

Memberikan masukan secara langsung kepada para dosen pembimbing 

akademik pentingnya dukungan sosial dan moral saat awal pelaksanaan 

hingga akhir pengerjaan skripsi agar mahasiswa  dapat mengurangi  

prokrastinasi. 

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memberikan referensi di bidang 

psikologi yang berkaitan dengan prokrastinasi mahasiswa dalam penyelesaian 

skripsi serta dapat menambah khasanah ilmu psikologi terutama yang 

berfokus dalam bentuk prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang 

berkuliah sambil bekerja. 




