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PELATIHAN MUHASABAH UNTUK MENURUNKAN PROKRASTINASI 

AKADEMIK PADA MAHASISWA AKTIVIS  

 
 

Abstrak 

 

Prokrastinasi akademik merupakan sebuah perilaku menunda-nunda 

mengerjakan tugas akademik. Kebiasaan sering menunda oleh banyak pihak 

ditangkap sebagai sesuatu masalah yang serius dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam dunia pendidikan. Perilaku prokrastinasi salah satunya dipengaruhi oleh 

kesibukan di bidang organisasi, faktor yang mempengaruhi mahasiswa aktivis 

melakukan prokrastinasi akademik adalah kurang menyadari bahwa tanggung 

jawab skripsi sama pentingnya dengan organisasi. Salah satu solusi bagi 

prokrastinator adalah introspeksi diri, instrospeksi diri dalam Islam disebut 

sebagai muhasabah. Muhasabah dapat membantu pelajar meningkatkan kesadaran 

belajar dan berhasil merubah kebiasaan buruk pada pelajar agar mempunyai 

kemauan dan membiasakan disiplin waktu serta menjauhi sifat-sifat yang negatif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktivis organisasi kemahasiswaan 

Fakultas Psikologi UMS yang memiliki tingkat prokrastinasi akademik sedang 

dan tinggi. Subjek penelitian ini berjumlah 21 orang yang terbagi dalam kelompok 

eksperimen dan kontrol. Metode penelitian ini menggunakan metode kuasi 

eksperimen dengan jenis desain pretest-posttest control group design. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala prokrastinasi 

akademik dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Mann Whitney U 

dengan nilai z=-2,224 serta uji probabilitas (p) 0,026, dimana p<0,05, yang berarti 

terdapat perbedaan penurunan prokrastinasi akademik yang signifikan antara 

kelompok yang diberikan pelatihan muhasabah dengan kelompok yang tidak 

diberikan pelatihan muhasabah. Hasil menunjukkan bahwa pelatihan muhasabah 

efektif untuk menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa aktivis. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pelatihan muhasabah dapat menjadi peluang 

untuk menurunkan prokrastinasi akademik melalui pendekatan religiusitas. 

 

Kata kunci : Mahasiswa Aktivis, Pelatihan Muhasabah, Prokrastinasi Akademik 
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MUHASABAH TRAINING TO LOWER ACADEMIC 

PROCRASTINATION IN STUDENTS ACTIVISTS 

 

 

Abstract 

Academic procrastination is a behavior procrastinate academic do their 

tasks.The habit of often put off by many parties captured as something significant 

problems in everyday life and in the world of education. Behavior of 

procrastination one of them is influenced by many commitments in the field of 

organization, of factors affect a student academic procrastination activists do is 

were not aware that the responsibility of a thesis of equal importance with an 

organization. One of the solutions is for procrastinator introspection themselves, 

introspection oneself in muhasabah islamic referred to as. Muhasabah can help 

students raise awareness learning and managed to change the bad habit in students 

so that it will have the will and to familiarize discipline time from the properties 

of a negative. A subject in this is a student research organization activists of the 

faculty of psychology UMS has the academic prokrastinasi medium and high. The 

subject are 21 that were divided in a group experimentation and control. A method 

was used in the study is quasi experiments method with a design pretest-posttest 

control group design.Was used in the study data collection during scale academic 

procrastination and hypothesis in test was used in the study is Mann Whitney U 

with the value of z = -2,224 and test of probability (p) 0,026, where p<0,05, which 

means there was a gap in the decline in academic procrastination welfare between 

a group of people who given training muhasabah with groups that are not given 

training muhasabah. Results showing that the training muhasabah effective to 

lower academic prokrastinasi on student activists. The implications of the research 

was that the training muhasabah this can be the chance to lower academic 

procrastination approach in religiousness. 

 

Keywords: Procrastination Academic, Students Activists, Training Muhasabah. 
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1. PENDAHULUAN 

Prokrastinasi akademik merupakan sebuah perilaku menunda-nunda 

mengerjakan tugas akademik. Kebiasaan sering menunda oleh banyak pihak 

ditangkap sebagai sesuatu masalah yang serius dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam dunia pendidikan pada masyarakat. Penelitian melalui sejarah 

menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik telah menjadi suatu bencana yang 

merusak individu paling tidak sejak tiga ribu tahun yang lalu (Sepehrian & Lotf, 

2012). Kondisi sekarang ditunjukkan dengan hasil penelitian dari Steel (2007), 

dalam rangkaian penelitian prokrastinasi akademik di salah satu universitas di 

Canada, menunjukkan hasil korelasi negatif sebesar 0,23 antara prokrastinasi 

dengan prestasi akademik. Rothblum, Solomon, & Murakami (1986), 

mengungkapkan bahwa 40% mahasiswa yang terdaftar dalam studi psikologi di 

Amerika memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi.  

Prokrastinasi akademik juga terjadi pada mahasiswa di beberapa 

universitas di Turki. Hasil penelitian Ozer & Sackes (2011), menunjukkan bahwa 

sebanyak 118 dari 314 mahasiswa termasuk dalam prokrastinasi akademik 

kategori tinggi. Mahasiswa memiliki gagasan “tugas dikerjakan nanti” atau 

terkadang “lebih baik dikerjakan esok hari”. Penelitian Ellis dan Knaus (dalam 

Steel, 2007), menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik menjadi masalah yang 

serius, karena 80% hingga 95% mahasiswa menunjukan perilaku prokrastinasi 

akademik dan 50% diantaranya adalah mahasiswa yang melakukan prokrastinasi 

secara konsisten. 

Menurut Lay & Schouwenburg (1993), prokrastinasi akademik dilakukan 

mahasiswa karena mereka memiliki sikap perfeksionis, takut gagal hingga kurang 

dapat mengatur waktu dengan tepat. Ackerman & Gross (2005), menambahkan 

bahwa prokrastinasi akademik dipengaruhi juga oleh motivasi dan kontrol diri 

yang rendah serta manajemen waktu yang lemah. 

Fenomena prokrastinasi akademik tidak hanya terjadi di luar negeri 

bahkan di Indonesia. Yudistiro (2016), melakukan penelitian terkait prokrastinasi 

akademik di salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, 7,55% menduduki 

tingkat prokrastinasi akademik sangat tinggi dan 32,08% menduduki tingkat 
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prokrastinasi akademik kategori tinggi. Dalam kategori ini responden selalu 

menunjukkan perilaku penundaan mengerjakan tugas akademik sebagai suatu 

pengunduran secara sengaja dan disertai dengan perasaan tidak suka untuk 

mengerjakan tugas 

Penelitian yang dilakukan oleh Surijah & Tjundjing (2007), di salah satu 

universitas negeri di Surabaya, hasilnya 30,9% mahasiswa memiliki tingkat 

prokrastinasi tinggi. Jannah & Muis (2014), melakukan penelitian serupa di 

Universitas Surabaya dan hasilnya adalah 29% mahasiswa juga memiliki tingkat 

prokrastinasi pada kategori tinggi. Kemudian Anggawijaya (2013), dalam 

penelitiannya kepada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas di Surabaya 

melaporkan bahwa 64 subjek (38,6%) dari 166 mahasiswa cenderung memiliki 

tingkat prokrastinasi akademik tinggi. Serupa dengan Triana (2013), melakukan 

penelitian di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Mulawarman 

Samarinda bahwa terdapat 42,3% mahasiswa memiliki tingkat prokrastinasi 

akademik tinggi dalam menyelesaikan skripsi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prawitasari (2012), di salah satu perguruan 

tinggi di Jawa Timur menunjukkan bahwa mahasiswa angkatan 2001 hingga 2007 

yang terdiri dari 1502 wisudawan, 938 diantaranya menyelesaikan skripsi pada 

bulan terakhir pendaftaran wisuda. Tidak kurang dari 83% wisudawan tersebut 

adalah mahasiswa yang tergolong lambat dalam menyelesaikan skripsi. Kemudian 

Musslifah (2018), melakukan penelitian dan mendapatkan informasi melalui Biro 

Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) bahwa prokrastinasi 

akademik juga terjadi di Universitas Diponegoro pada jenjang program S-1 

Psikologi dari tahun ajaran 2002/2003 sampai dengan tahun ajaran 2004/2005. 

Diketahui lama studi rata-rata adalah 5 tahun 10 bulan hingga 6 tahun 1 bulan. 

Lama studi yang melebihi ambang batas maksimal merupakan kecenderungan 

mahasiswa dalam menunda mengerjakan tugas kuliah terutama selama 

menyelesaikan skripsi. 

Prokrastinasi akademik juga terjadi di Kota Surakarta. Burhani (2016), 

melakukan pengambilan data dari BAA (Biro Administrasi Akademik) salah satu 

universitas swasta di Surakarta, didapatkan data sebanyak 24.493 mahasiswa aktif 
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tingkat S1 dari semua fakultas dan terdapat 4.937 yang telah mengambil skripsi. 

Jumlah mahasiswa yang telah mengambil skripsi tersebut tidak semuanya dapat 

menyelesaikan skripsi tepat waktu melainkan melebihi waktu yang telah 

ditetapkan oleh instansi. 

Penelitian yang dilakukan Musslifah (2018), di Fakultas Psikologi UMS 

terkait prokrastinasi akademik, mendapatkan hasil 39% mahasiswa yang lulus 

skripsi telah menempuh studi lebih dari 5 tahun atau melebih ambang batas 

maksimal. Idealnya mahasiswa dapat menyelesaikan akademik maksimal dalam 

waktu 10 semester (tidak lebih dari 5 tahun). Sebelumnya Syaf (2014), juga 

melakukan penelitian serupa di Fakultas Psikologi UMS, fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memilih mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas organisasi dibandingkan menyelesaikan tugas akademik yang menyebabkan 

mahasiswa menunda menyelesaikan skripsi sehingga berdampak pada lamanya 

masa studi mahasiswa. 

Hasil penelitian dari Muslimin (2018), menerangkan bahwa mahasiswa 

aktivis memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi sebanyak 31% kemudian 

prokrastinasi akademik tingkat rendah hanya sebesar 18%. Maka dari itu 

keaktifan mahasiswa dalam organisasi menjadi faktor utama yang 

melatarbelakangi mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik. 

Hasil penelitian Mayasari (2007), menunjukkan bahwa prokrastinasi 

akademik dilakukan mahasiswa aktivis dengan sengaja karena prioritas lebih 

tinggi untuk organisasi.Hal ini dilatarbelakangi karena mahasiswa kurang mampu 

dalam menentukan prioritas serta kurang mampu melakukan pengelolaan waktu 

dalam mengatur jadwal kegiatan. 

Pemaparan data-data diatas memperlihatkan bahwa prokrastinasi 

akademik harus diperhatikan, mengingat jumlah mahasiswa yang melakukan 

prokrastinasi akademik cukup banyak.  

Mahasiswa sebagai bagian dari institusi pendidikan akan berhadapan 

dengan tugas akademik dan non akademik yang dituntut untuk mampu 

menunjukkan hasil yang maksimal, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali 

muncul perasaan untuk menunda atau menghindari tugas akademik terutama saat 
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mengerjakan tugas akhir atau skripsi (Putri, 2016).  Tugas non akademik 

mahasiswa dapat berasal dari organisasi yang diikuti. Setiap mahasiswa yang aktif 

dalam organisasi dituntut untuk mampu mengatur waktu dan mengendalikan diri 

dalam menghadapi tugas-tugas kuliah maupun tugas organisasi. Solusi bagi 

mahasiswa aktivis adalah dengan memanajemen diri dan manajemen waktu 

sehingga tidak akan banyak hal yang terabaikan karena satu hal saja 

(mementingkan akademik saja atau organisasi saja) (Caesari, Listiara, & Ariati, 

2013). 

Kasus prokrastinasi akademik diduga juga dilakukan oleh mahasiswa 

aktivis di lingkungan UMS. Berdasarkan hasil survei kepada 83 mahasiswa 

aktivis dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Komunikasi Informatika, dan 

Fakultas Teknik didapatkan hasil bahwa 6% mahasiswa aktivis berada pada 

tingkat prokrastinasi akademik rendah, sedangkan 94% mahasiswa aktivis lainnya 

berada pada tingkat prokrastinasi akademik sedang dan tinggi. Mahasiswa aktivis 

yang termasuk dalam 94% tersebut, 52% diantaranya adalah mahasiswa aktivis 

dari Fakultas Psikologi. 

Peneliti melakukan survei kepada 45 mahasiswa Fakultas Psikologi 

angkatan 2016. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 28 mahasiswa 

memilih untuk menunda mengerjakan tugas, kemudian 17 lainnya tidak menunda 

mengerjakan tugas. Jangka waktu yang dibutuhkan mahasiswa menurut survei 

yaitu, 17 mahasiswa mengerjakan pada H-2 tenggat waktu pengumpulan, 15 

diantaranya mengerjakan pada H-4 tenggat waktu pengumpulan, dan 13 

mahasiswa lainnya mengerjakan pada H-1 tenggat waktu pengumpulan. 

Responden yang mengisi survei tersebut, 33 diantaranya adalah termasuk 

mahasiswa aktivis organisasi di Fakultas Psikologi. 

Peneliti melakukan survei lanjutan kepada 27 mahasiswa aktivis sedang 

mengerjakan skripsi di Fakultas Psikologi yang terdaftar aktif dalam organisasi 

kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan terdiri 

dari IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Al-Qolam/ Imamupsi (Ikatan 

Mahasiswa Muslim Psikologi), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), dan BEM 
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(Badan Eksekutif Mahasiswa), selanjutnya unit kegiatan mahasiswa terdiri dari 

Suof, Teater Lugu, Psyche, dan Psychopala. 

Melalui survei yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa 

51,9% adalah mahasiswa aktivis dengan tingkat prokrastinasi akademik sedang 

dan tinggi sedangkan 48,1% mahasiswa aktivis lainnya berada pada tingkat 

prokrastinasi akademik rendah.  

Perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa aktivis ditandai dengan 

beberapa hal yaitu 6 dari 27 responden mengerjakan skripsi langsung setelah 

bimbingan dengan dosen pembimbing, 6 responden lainnya mengerjakan pada H-

2 bimbingan skripsi. 5 responden mengerjakan pada H-3 bimbingan skripsi, 3 

responden diantaranya mengerjakan pada H-4 bimbingan skripsi, dan 3 responden 

lainnya mengerjakan pada H-5 bimbingan skripsi, serta 4 responden mengerjakan 

pada hari H bimbingan skripsi dilaksanakan. Pengerjaan skripsi mendekati 

deadline dilakukan oleh mahasiswa aktivis karena adanya faktor yang 

mempengaruhi selama proses menyelesaikan skripsi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prokrastinasi akademik 

mahasiswa aktivis beragam. (1) Kurang menyadari bahwa tanggung jawab skripsi 

sama pentingnya dengan tanggung jawab organisasi, (2) Bingung memilih 

memprioritaskan akademik dan organisasi, (3) Kesenjangan antara waktu ideal 

dan waktu kinerja penyelesaian skripsi, (4) Kurang mampu memanajemen waktu 

antara kegiatan organisasi dan pengerjaan skripsi, serta (5) Kurang mampu 

mengevaluasi perilaku selama menjadi mahasiswa aktivis sehingga menyebabkan 

penundaan penyelesaian skripsi. 

Prokrastinasi akademik dapat memberikan dampak yang sangat merugikan 

dan tidak menguntungkan bagi individu. Dampak prokrastinasi akademik antara 

lain membuat banyak waktu terbuang sia-sia, tugas-tugas menjadi terbengkalai, 

bahkan bila terselesaikan hasilnya menjadi tidak maksimal. Selain itu penundaan 

juga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan kesempatan dan peluang yang 

datang, mempengaruhi kinerja seseorang dimasa mendatang, hingga mengalami 

ketegangan dan kecemasan dalam mengerjakan tugas (Azima, Trimulyaningsih, & 

Gusniarti, 2016) 
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Prokrastinasi akademik bukan perilaku kemalasan sederhana melainkan 

perilaku kompleks yang merupakan gangguan emosional pada individu, dapat 

berakibat fatal karena kebiasaan ini dapat membuat orang tidak berhasil dalam 

hidupnya. Sebaiknya setiap mahasiswa yang ingin berhasil dapat mengenali gejala 

prokrastinasi akademik sedini mungkin sehingga dapat mengambil langkah-

langkah pencegahan, bilapun terlanjur sudah memiliki ‘penyakit’ ini dapat segera 

mengambil langkah-langkah penanganan (Gunarya, 2011). 

Langkah-langkah penanganan dapat dilakukan melalui beragam cara. 

Menurut McLeod (dalam Komalasari, Wahyuni, & Karsih, 2011), terdapat 

beberapa teori dan pendekatan sebagai sebuah penanganan, yaitu psikodinamik, 

kognitif-behavioral dan humanistik yang mempresentasikan cara yang sangat 

berbeda dalam memandang manusia, masalah emosional dan tingkah laku. 

Pendekatan psikodinamik yang sebagian besar berbasis rekonstruksi kepribadian 

diwakili dengan teori psikoanalisis. Pendekatan yang berorientasi pada behavioral 

kognitif meliputi behavioral theory, rational emotive behaviour therapy (REBT), 

dan konseling realitas (reality). Sementara pendekatan humanistik yaitu person 

centered therapy, terdiri dari pendekatan yang berpusat pada manusia, persepsi 

dan kesadaran. 

Ferrari, Johnson, & McCown (1995),  menambahkan bahwa prokrastinasi 

akademik berhubungan dengan persepsi dan kesadaran diri. Terdapat lebih dari 

200 kajian yang melibatkan kesadaran diri sebagai penanganan untuk pelaku 

prokrastinasi akademik karena jika kesadaran diri individu rendah maka 

cenderung untuk menghindari tugas dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. 

Ferrari, Johnson, & McCown (1995), menemukan bahwa kesadaran diri secara 

signifikansi berkaitan dengan frekuensi penundaan pengerjaan tugas, maka 

pentingnya untuk memanajemen diri. 

Manajemen diri menjadi salah satu penanganan yang dapat menjadi solusi 

bagi prokrastinator. Manajemen diri melalui kesadaran sebagai upaya yang 

disengaja agar individu memiliki penguatan disiplin kerja dan penguatan dalam 

memanajemen waktu (Ferrari, Johnson, & McCown, 1995). Kesadaran dalam 

memanajemen diri didapatkan melalui introspeksi diri. Instrospeksi diri seseorang 
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dalam mengevaluasi aktivitas maupun perilaku yang telah ia lakukan sering 

disebut dengan istilah Muhasabah (Arsad, Yaacob, & Othman, 2018). 

Salwa, Azahari, & Tamkin (2013), mengatakan bahwa melalui muhasabah 

individu akan dapat menerima kekurangan diri dan kelebihan diri. Kegiatan 

muhasabah juga dapat mengarahkan seseorang memahami diri dan menentramkan 

hati dengan melakukan tindakan yang lebih positif serta menyadari kesalahannya 

diwaktu lalu. Hasil kegiatan muhasabah adalah seseorang dapat menghasilkan 

dorongan sifat-sifat yang positif dan diakhiri dengan berdzikir kepada Allah SWT 

serta mampu merefleksikan diri. 

Prokrastinasi akademik merupakan kebiasaan sering menunda mengerjakan 

tugas, banyak pihak menangkap prokrastinasi akademik sebagai sesuatu masalah 

yang serius dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia pendidikan pada 

masyarakat. Prokrastinasi akademik bukan perilaku kemalasan sederhana 

melainkan perilaku kompleks yang dapat berakibat fatal karena kebiasaan ini 

dapat membuat orang tidak berhasil dalam hidupnya. Sebaiknya setiap mahasiswa 

dapat mengenali gejala prokrastinasi akademik sedini mungkin sehingga dapat 

mengambil langkah-langkah pencegahan hingga penanganan.  

Langkah-langkah penanganan dapat dilakukan melalui beragam cara, 

manajemen diri menjadi salah satu penanganan yang dapat menjadi solusi bagi 

prokrastinator, yaitu melalui kesadaran sebagai upaya yang disengaja agar 

individu memiliki penguatan disiplin kerja dan penguatan dalam memanajemen 

waktu. Kesadaran dalam memanajemen diri didapatkan melalui introspeksi diri. 

Instrospeksi diri seseorang dalam mengevaluasi aktivitas maupun perilaku yang 

telah ia lakukan dapat dilakukan melalui sebuah pelatihan Muhasabah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 

“Apakah pelatihan Muhasabah efektif untuk menurunkan prokrastinasi Akademik 

pada mahasiswa aktivis?” Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pelatihan Muhasabah untuk 

Menurunkan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Aktivis”. 
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2. METODE 

Dalam penelitian  ini  menggunakan metode quasi experimental, yaitu 

desain yang menggunakan dua kelompok untuk seluruh rancangannya dan 

menerapkan pemilihan melalui random sampling tanpa random assignment 

(Saiffudin, 2019). Peneliti akan menggunakan metode quasi experimental jika 

datanya berasal dari suatu lingkungan yang telah ada atau berasal dari kejadian 

yang timbul tanpa intervensi langsung dari peneliti. Maka, jika mendesain suatu 

penelitian dimana variabel independen tidak dapat dimanipulasi maka penelitian 

tersebut bukanlah true experimental, melainkan penelitian quasi experimental 

(Ghozali, 2008). 

Tabel 1. Desain Eksperimen 

Kelompok Pretest  Perlakuan  Posttest Follow Up 

(KE) O1 → X → O2 O3 

(KK) O1 →  → O2 O3 

 

Subjek penelitian ini berjumlah 21 orang yang merupakan mahasiswa 

aktivis yang menjabat dalam jabatan struktural maupun fungsional di IMM, Al-

Qolam, Suof, Teater Lugu, Psyche, Psychopala, BEM, dan DPM Fakultas 

Psikologi UMS yang memiliki kategori prokrastinasi akademik sedang dan tinggi. 

Skala prokrastinasi akademik disusun berdasarkan empat aspek prokrastinasi 

akademik menurut Ferrari, Johnson, & Mc Cown (1995) yaitu Perceived time 

dengan indikator Penyelesaian tugas akademik dan Pemanfaatan waktu 2) 

Emotional Distress, dengan indikator Terlambat menyelesaikan tugas akademik 

dan Perasaan tidak menyenangkan 3) Intention-Action Gap, dengan indikator 

Jarak waktu antara rencana dan kinerja dan Tidak konsisten serta 4) Perceived 

Ability, dengan indikator Ragu-ragu terhadap skripsi dan cenderung berkegiatan 

lain yang mendatangkan kesenangan meskipun tidak berorientasi pada tugas 

akademik. 

Uji validitas skala menggunakan uji validitas isi dengan bantuan expert 

judgement. Expert Judgement pada penelitian ini dilakukan oleh delapan ahli, 

sehingga kriteria aitem dianggap valid jika nilai V = 0,75, dengan p = 0,040  

(Aiken, 1985). Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Aiken 
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terhadap 40 aitem skala prokrastinasi akademik diperoleh 11 aitem gugur karena 

nilai dibawah 0,75. Sedangkan reliabilitas skala prokrastinasi akademik diukur 

menggunakan realibilitas Alpha Cronbach. Hasil uji coba skala prokrastinasi 

akademik menunjukkan bahwa nilai reliabilitas Alpha yang diperoleh 0,906 

sehingga reliabel untuk dipakai dalam pengukuran prokrastinasi akademik.  

Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperoleh disebabkan 

oleh variabel bebas yang dimanipulasi. Terdapat dua kondisi yang diterima yang 

diacu sebagai validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal 

merupakan sejauh mana hubungan sebab dan akibat antara variabel bebas dan 

variabel tergantung yang ditemukan dalam penelitian (Saiffudin, 2019). 

Berbagai macam gangguan validitas internal harus dihilangkan atau 

diminimalisasi untuk meningkatkan kualitas penelitian eksperimen. Identifikasi 

ancaman terhadap validitas internal dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2. Pengontrolan untuk Validitas Internal 

No 
Gangguan Validitas 

Internal 

Pengontrolan 

1 

Pengujian (screening, 

pengukuran pretest dan 

posttest) 

Menggunakan instrumen pengukuran yang sama 

akan tetapi peneliti mengacak butir pernyataan. 

2 Instrumen pengukuran 

Membuat instrumen pengukuran yang berkualitas 

dengan melaksanakan setiap tahapan pembuatan alat 

ukur sehingga menghasilkan reliabilitas dan validitas 

yang baik. 

3 Keluarnya subjek penelitian 

Menjalin komunikasi yang baik dengan subjek, 

bersikap terbuka mengenai informasi penelitian 

terhadap subjek (meskipun tidak semua informasi 

penelitian diberikan), menekankan informed consent, 

jika ada subjek yang tidak mengikuti penelitian atau 

keluar maka digugurkan dan datanya tidak diolah 

karena tidak utuh. 

4 Bias eksperimenter Bersikap objektif dan melibatkan observer lain. 

5 Efek partisipan 

Tidak menampakkan lembar observasi saat 

penelitian dilaksanakan agar subjek merasa tidak 

diawasi. 

6 Demoralisasi 

Membuat lokasi yang berbeda antara kelompok 

eksperimen (ruang audio visual lantai 2) dan 

kelompok kontrol (ruang lab.eksperimen lantai 1), 

serta melakukan komunikasi dan koordinasi yang 

baik dengan subjek penelitian di kedua kelompok. 

Peneliti berharap dapat meminimalisasi rasa ingin 

tahu subjek kelompok kontrol terhadap subjek 

kelompok eksperimen sehingga keinginan untuk 
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mempelajari perlakuan pada kelompok eksperimen 

minim. Selain itu, dapat mencegah rasa iri antar 

subjek penelitian.  

Keseluruhan subjek dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah 

kelompok yang mendapatkan intervensi pelatihan muhasabah, sedangkan 

kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi 

pelatihan muhasabah. Selama kelompok eksperimen mengikuti pelatihan 

muhasabah, kelompok kontrol mengerjakan skala pretest prokrastinasi akademik 

kemudian makan pagi atau sarapan bersama di ruang yang berbeda dengan 

kelompok eksperimen. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari menggunakan 

modul pelatihan muhasabah yang telah disusun peneliti berdasarkan tahap-tahap 

muhasabah yang diungkapkan oleh Salleh & Khafidz (2016) yaitu (1) Melihat 

kesalahan yang lalu, (2) Mengevaluasi kesalahan yang telah dilakukan, (3) 

Berdzikir dan mengingat Allah, serta (4) Refleksi diri, kemudian Sari (2018) yaitu 

mengenali hak dan kewajiban, mengenali kesalahan, kemudian membantu 

menyadari sepenuhnya akan kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan, 

membandingkan perilaku-perilaku baik dan buruk yang telah dilakukan. Melalui 

pelatihan muhasabah, dapat mengetahui baik-buruk pada setiap perbuatan yang 

dilakukannya terutama pada kesadaran belajar akademik, sehingga para pelajar 

dapat meningkatkan kesadaran diri untuk tidak menunda-nunda waktu dalam 

mengerjakan tugas sampai besok agar tidak timbul penyesalan dalam diri karena 

hari yang telah berlalu takkan kembali lagi. 

Setelah pengambilan data, dilakukan uji asumsi. Berdasarkan uji asumsi 

diketahui bahwa sebaran data tidak normal dengan nilai p= 0,008 (<0,05) dan 

sebaran karakteristik sampel yang homogen dengan nilai p= 0,800 (>0,05), 

sehingga data dianalisis menggunakan metode nonparametrik. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis data Mann Whitney U Test dan Wilcoxon T Test. 

Perhitungan dengan menggunakan Mann Whitney U Test bertujuan untuk menguji 

perbedaan skor posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

sedangkan Wilcoxon T Test bertujuan untuk mengetahui apakah ada penurunan 
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prokrastinasi akademik pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan. 

Perhitungan secara lengkap menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 21. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan data secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Adapun data kuantitatif seperti pada tabel 3: 

Tabel 3. Tabulasi Skor Prokrastinasi Akademik Subjek Penelitian 

Kelompok Subjek 

Waktu Pengukuran 

Pretest Posttest Follow up 

Skor Kategori Skor Kategori Skor Kategori 

Eksperimen 

RF 45 Rendah 42 Rendah 39 Rendah 

MR 79 Sedang 80 Sedang 77 Sedang 

RA 76 Sedang 73 Sedang 70 Sedang 

HA 74 Sedang 62 Sedang 58 Sedang 

AAW 94 Tinggi 60 Sedang 60 Sedang 

SSP 76 Sedang 77 Sedang 65 Sedang 

AK 72 Sedang 66 Sedang 37 Rendah 

WMA 78 Sedang 76 Sedang 60 Sedang 

LFZ 59 Sedang 56 Rendah 46 Rendah 

JS 74 Sedang 60 Sedang 51 Rendah 

LF 73 Sedang 63 Sedang 58 Sedang 

Mean = 72,73 Mean = 65,00 Mean = 56,45 

 

Kontrol 

RIZ 63 Sedang 76 Sedang 78 Sedang 

NLM 69 Sedang 81 Sedang 84 Sedang 

MRH 70 Sedang 77 Sedang 81 Sedang 

KY 68 Sedang 88 Tinggi 89 Tinggi 

SF 57 Rendah 68 Sedang 68 Sedang 

MAH 61 Sedang 73 Sedang 75 Sedang 

BI 63 Sedang 63 Sedang 64 Sedang 

UM 76 Sedang 75 Sedang 78 Sedang 

RI 63 Sedang 73 Sedang 74 Sedang 

BBW 79 Sedang 90 Tinggi 88 Tinggi 

Mean = 66,90  Mean = 76,40 Mean = 77,90 

Tabel 3 merupakan hasil perubahan skor pretest, posttest, dan follow up pada 

kelompok eksperimen dan perubahan skor pretest, posttest kelompok kontrol. 

Berikut adalah tabel hasil perbandingan posttest kelompok eksperimen dan 

kontrol. Kemudian dari data tersebut dilakukan uji hipotesis dengan Mann 

Whitney dan Wilcoxon. 

Perhitungan menggunakan Mann Whitney yaitu nilai Z hitung -2,224 dan uji 

probabilitas (p)  0,026 , oleh karena itu nilai probabilitas (p) 0,026 lebih kecil dari 

α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan penurunan 
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prokrastinasi akademik pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah 

diberikan pelatihan muhasabah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan ada perbedaan penurunan prokrastinasi akademik yang 

signifikan pada kelompok eksperimen yang telah diberi pelatihan muhasabah 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis 

dengan menggunakan teknik analisis uji Mann Whitney U di mana z hitung -2,224 

dan probabilitas (p) 0,026 lebih kecil dari α = 0,05. 

Subjek penelitian di kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berada 

dalam kondisi awal (pretest). Selanjutnya terjadi penurunan skor prokrastinasi 

akademik pada kelompok eksperimen setelah diberikan pelatihan muhasabah 

(posttest), dan tujuh hari setelah pelaksanaan pelatihan muhasabah (follow up). 

Sedangkan kelompok kontrol terjadi kenaikan rata-rata skor prokrastinasi 

akademik. 

Terkait dengan kehidupan perkuliahan subjek memiliki kebiasaan untuk 

menunda proses pengerjaan skripsi, karena lebih mementingkan kegiatan 

organisasi, sehingga subjek harus mengerjakan skripsi mendekati deadline. Hal 

ini serupa dengan pendapat Ferrari, Johnson, & McCown (1995), bahwa sebuah 

tindakan untuk menunda dalam mengerjakan suatu tugas sehingga menjadi 

kebiasaan seseorang disebut sebagai prokrastinasi akademik. 

Prokrastinasi akademik pada mahasiswa aktivis mengalami penurunan setelah 

diberikan pelatihan muhasabah. Pelatihan muhasabah terbukti efektif karena 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan Tazkiyatun Nafz di mana menjadi 

peran penting dalam mengisi hati melalui emosi positif untuk merefleksikan diri 

(Hartati, 2018). 

Menurut Rothblum, Solomon, & Murakami (1986),  bahwa terdapat enam jenis 

area akademik yang sering ditunda oleh pelajar yaitu (1) Pembuatan tugas, (2) 

Belajar untuk menghadapi ujian, (3) Membaca buku penunjang, (4) Tugas-tugas 

administratif penunjang proses belajar, (5) Menghadiri pertemuan, dan (6) Kinerja 

akademik secara keseluruhan. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa 
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perilaku subjek sebelum pelatihan tergambar pada beberapa jenis penundaan area 

akademik, seperti pembuatan tugas dan kinerja akademik. 

Melalui muhasabah mahasiswa aktivis akan mendapatkan manfaatnya, manfaat 

muhasabah disini untuk membantu seseorang memeriksa apa yang sudah berlalu 

dalam hal buruk dan baik sehingga seseorang dapat memahami diri, mengerti 

kekurangan, dan manfaat yang ada dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang 

baik bagi dirinya sendiri, orang lain, dan Allah SWT (Al-Ghazali, 2005). Pada 

akhirnya mahasiswa aktivis mampu memahami dirinya sendiri, mampu 

membentuk kesadaran baru bagaimana seharusnya seorang pelajar dalam 

memenuhi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa hingga mampu memperbaiki 

hal-hal yang kurang tepat selama menjadi mahasiswa aktivis yang sedang 

mengerjakan skripsi. 

Sebelum dilakukan pelatihan subjek merasa cemas setiap gagal menepati 

deadline sehingga kurang nyaman setiap kali bertemu dengan dosen pembimbing. 

Melalui sesi pelatihan refleksi diri dapat membidik aspek prokrastinasi akademik 

Emotional Distress (Perasaan cemas dan tidak nyaman) sehingga setelah pelatihan 

dilaksanakan subjek akan dapat mengurangi perasaan cemas sehingga lebih 

nyaman dalam mengerjakan skripsi maupun mengerjakan tugas organisasi. Sesi 

refleksi diri ini sesuai dengan salah satu teknik pendekatan terapi dalam 

pembelajaran humanistik yaitu pendekatan reflektif, dimana mengajak peserta 

untuk berdialog dengan dirinya sendiri melalui refleksi diri (Sanusi, 2013). 

Sebelum pelatihan muhasabah dilaksanakan subjek kurang mampu 

mengevaluasi perilaku selama menjadi mahasiswa aktivis sehingga menyebabkan 

penundaan penyelesaian skripsi, melalui sesi pelatihan evaluasi diri dapat 

membidik aspek prokrastinasi akademik Emotional Distress (Perasaan cemas dan 

tidak nyaman) sehingga setelah pelatihan dilaksanakan subjek dapat memiliki 

perasaan yang lebih baik dari sebelumnya dan mendapatkan manfaat setelah 

mengikuti pelatihan muhasabah. Hal ini sesuai dengan teori humanistik, belajar 

dianggap berhasil jika peserta memahami lingkungannya dan dirinya sendiri 

melalui suasana emosional yang hangat dalam pembelajaran atau lingkungan 
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tersebut (emotional approach) seperti perasaan gembira, tidak tertekan dan 

nyaman sehingga mampu mencapai aktualisasi potensi diri (Jones, 2011). 

Subjek sebagai mahasiswa aktivis yang sedang mengerjakan skripsi lebih 

mendahulukan tugas dan tanggung jawab organisasi daripada mengerjakan skripsi 

hal ini sesuai dengan salah satu aspek prokrastinasi akademik menurut Ferrari, 

Johnson, & Mc Cown (1995) yaitu Perceived Ability, dimana rasa ragu-ragu 

menjadikan seseorang selalu menyalahkan diri sebagai seseorang yang “tidak 

mampu”. Untuk menghindari hal tersebut maka seseorang cenderung memilih 

untuk menghindari tugas-tugas tersebut dengan melakukan kegiatan lain yang 

menurutnya lebih menyenangkan yaitu kegiatan organisasi. 

Pelatihan muhasabah ini dilakukan dengan refleksi dan evaluasi diri, hal ini  

serupa dengan Embong, Salleh, Yusof, & Abdullah (2017), bahwa melalui 

muhasabah seseorang melakukan proses evaluasi dari perbuatan yang telah 

dilakukan, mengoreksi diri, dan konsisten melakukan tindakan yang baik dalam 

menjalani kehidupan. 

Hasil analisis kualitatif, penurunan skor prokrastinasi akademik dialami oleh 

peserta yang mengikuti pelatihan muhasabah. Setelah diberikan pelatihan 

muhasabah peserta mengintrospeksi kesalahan dan mengevaluasi diri atas 

kesalahan yang dilakukan kemudian berdzikir kepada Allah SWT. Pasca pelatihan 

(follow up) peserta mampu melakukan muhasabah secara mandiri dan menyadari 

tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk segera menyelesaikan skripsi. Hal ini 

sejalan dengan Salleh & Khafidz (2016) bahwa cara bermuhasabah adalah dengan 

(1) Melihat kesalahan yang lalu, (2) Mengevaluasi kesalahan yang dilakukan, 

serta (3) Berdzikir dan mengingat Allah. Razimi & Mufti (2017) menambahkan 

bahwa muhasabah dapat dipraktikkan secara mandiri dan dilakukan setiap hari. 

4. PENUTUP 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pelatihan Muhasabah efektif untuk 

menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa aktivis. Kelompok yang 

telah diberikan pelatihan Muhasabah memiliki tingkat prokrastinasi akademik 

yang lebih rendah daripada kelompok yang tidak diberikan pelatihan Muhasabah. 

Kelompok eksperimen mengalami penurunan prokrastinasi akademik secara 
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signifikan setelah diberikan sebuah pelatihan muhasabah, sedangkan kelompok 

kontrol tidak mengalami perubahan skor yang signifikan ketika dilakukan posttest 

pada kelompok tersebut. 
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