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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kewajiban untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas, 

mahasiswa dituntut untuk mengerjakan skripsi sebagai prasyarat kelulusannya. 

Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi saat mengerjakan skripsi. 

Sebagian dari mahasiswa ada yang merasa tertekan dan disisi lain ada juga 

mahasiswa yang tidak merasakan tekanan tersebut dan mampu mengerjakan 

skripsinya (Hartati & Astuti, 2013) 

Pada umumnya mahasiswa dalam mengerjakan skripsi, mengalami 

berbagai kesulitan atau hambatan. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa berasal 

dari dalam diri, merasa kurang yakin dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat 

waktu. Kesulitan yang dirasakan seperti dalam menentukan fenomena, penulisan, 

penyusunan, pembuatan alat ukur, dan pengolahan data penelitian. Selain itu 

mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi juga merasakan ragu dengan 

kemampuan yang dimiliki untuk mencari referensi konsep teori, membaca buku 

dan jurnal, membaca cara penulisan dan penyusunan penelitian, dan memcari 

informasi cara mengerjakan skripsi. Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi 

tidak yakin dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, sehingga membuat 

mahasiswa melalukan penundaan dalam mengerjakan skripsi (Putra & Halimah, 

2015)   

Perilaku menunda-nunda dalam literature ilmiah psikologi disebut 

prokrastinasi. Menurut Ferrari (2007), prokrastinasi akademik digunakan untuk 
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menunjukan suatu kecenderungan menunda-nunda pengerjaan dan penyelesaian 

suatu tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas akademis. Suatu 

penundaan tersebut dilakukan oleh individu secara berulang-ulang dengan sengaja 

dan menimbulkan perasaan tidak nyaman misalnya perasaan cemas, merasa 

bersalah, panik dan lain sebagainya. Salah satu konsekuensi dari prokrastinasi 

pada mahasiswa adalah tertundanya memperoleh gelar sarjana karena terlambat 

menyelesaikan skripsi  (Mujahidah, 2013). Perilaku menunda-nunda terlihat dari 

hasil wawancara yang peneliti lakukan  tanggal 30 September 2016 berinisial “E”:  

“ Ya jelas ada lah dek,, dari segi referensi ya kadangkan 

referensinya susah nyarinya,,  dari segi waktu kadang ndak 

pas sama pengen ketemu dosennya, dan dari segi keuangan itu 

yang pastinya dek.. hahahahhaaha.. Hmmmn paling kalau 

mumet kali dengan skripsi paling ditinggali untuk sementara 

waktu, kalau misalnya nggak nemu referensinya sendiri 

palingan mintak bantu sama teman, antau ndak pegi 

keperpus,, kalau dah ndak sanggup pegi jalan-jalan. 

Hehehehe” 

 

Penundaaan tugas akademik/prokrastinasi telah dianggap sebagai 

kebiasaan dalam kehidupan mahasiswa (Hartono & Purnamasari, 2006). 

mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah menjadi seorang prokrastinator  

adalah orang yang selalu menunda–nunda dan pada umumnya berakhir mundur 

dari perguruan tinggi. Terlihat perilaku menunda-nunda dari hasil wawancara 

yang peneliti lakukan  tanggal 30 september 2016 berinisial “NIK” 

Ya jelas dek selama nyusun skripsi ini banyak kali rasanya 

menunda-nunda, yang dilakukan, Rencana apa.... yang 

dilakukan apa..aaaa sama sekali tak sesuai rencana, akibat 

terlalu sering berfikir-fikir aja dek. ginilah jadinya lama 

tamat jadinya. 
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Perilaku prokrastinasi akademik yang muncul pada mahasiswa berupa 

penundaan untuk memulai maupun mengerjakan tugas yang dihadapi, 

keterlambatan dalam mengerjakan tugas, dan kesenjangan waktu antara rencana 

dan kinerja aktual (Astrini & Melisa, 2012). Terlihat dari hasil wawancara yang 

peneliti lakukan  tanggal 30 september 2016 berinisial “F dan R” 

“Namanya juga malas dek, malasnya tu untuk nunda 

nyelesaikan skripsi dek, malas lah dek, terus lambat rasanya 

untuk nyelesaikan karena malas aja dek, udah 4 semester 

berlalu , heeeee malas lah bahas nya..” 

“Hmm gimanalah ya, paling memang semua direncanakan 

untuk revisian untuk bimbingan skripsi. tapi tak sesuai yang 

diinginkan dan diorencanakan makanya jadi malas aja.. ”(F) 

“Sejauh ini baru sampai situ-situ aja nyo,, soalnya aktivitas 

organisasi diluar kampus lebih asyik ketimbang skripsi dek, 

udah capek kakak rasanya lain lak stressnya rasanya dek,, 

hehehhe”.(R) 

 

Fenomena perilaku prokrastinasi akademik  terlihat dari hasil wawancara 

terhadap 4 orang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi difakultas psikologi 

pada 30 September 2016. Indikasi prokrastinasi tampak dari jawaban yang 

diberikan subjek yang berupa, penulisan skripsi banyak menyita perhatian 

sehingga mahasiswa lebih memilih melakukan aktivitas-aktivitas diluar 

mengerjakan skripsi. Faktor tersebut sejalan dengan ciri-ciri individu yang sedang 

melakukan prokrastinasi. Menurut Amita (2017) menyatakan bahwa mahasiswa 

yang sedang menyusun skripsi melakukan prokrastinasi akademik atau penundaan 

yang ringan, hanya saja dibutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya 

karena beberapa alasan lain, yaitu diantaranya prokrastinasi pada proses 

perkuliahan, tanggung jawab lain untuk memenuhi persyaratan atau peraturan 

fakultas dan lain-lain. Beerkeley (dalam Hartono & Purnamasari, 2006) 
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menyatakan bahwa para prokrastinator memiliki masalah-masalah psikologis yang 

begitu kompleks antara lain pemberontakan terhadap aturan, tidak mampu 

bersikap tegas, ketakutan terhadap kegagalan atau kesuksesan, melihat tugas 

sebagai sesuatu yang aversif, perfeksionis, dan kemampuan yang berlebihan 

terhadap kompetensi diri (Hartono & Purnamasari, 2006) .  

Mahasiswa yang menunda pengerjaan skripsi merasa kurang yakin dalam 

mengerjakan skripsi dengan tepat waktu. Ketidakyakinan tersebut membuat 

mahasiswa melalukan penundaan dalam mengerjakan skripsi yang telah mereka 

kerjakan sebelumya, sehingga tidak dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat 

waktu (Putra & Halimah, 2015).  

Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi dibebankan tugas-tugas yang 

memerlukan banyak energi dan seringkali menyita perhatian yang cukup serius, 

dan seringkali mengalami berbagai kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya, maka 

self efficacy mahasiswa sangat menentukan seberapa besar usaha yang 

dikeluarkan dan seberapa bertahan mahasiswa dalam menghadapi rintangan dan 

pengalaman yang menyakitkan dalam mengerjakan skripsi (Muhid,2008) . 

Menurut Bandura (1997) self efficacy didefinisikan sebagai kepercayaan 

pada kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pencapaian hasil usaha. Keyakinan individu akan 

kemampuan menghasilkan suatu pencapaian tertentu. Mahasiswa yang 

mengerjakan skripsi memiliki self efficacy yang tinggi berindikasi ketika 

menghadapi hambatan tetap gigih mengatasi hambatan, namun mahasiswa yang 

memiliki self efficacy rendah bersikap pasrah (Sinta, 2013).   
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Self efficacy mahasiswa yang rendah yang sedang mengerjakan skripsi  

terlihat dari kesulitan yang dialami mahasiswa berupa deadline bimbingan, 

kesulitan mencari bahan referensi, dana yang terbatas, dan takut bertemu dosen 

pembimbing, serta pengaruh dari lingkuan luar kuliah, akan berdampak negatif 

pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi  salah satunya akan berperilaku 

prokrastinasi, artinya akan menunda-nuda dalam menyelesaikan skripsi.  

Mahasiswa yang memiliki self efficacy tinggi dalam perilakunya akan 

berusaha untuk mempertahankan tujuan dan usahanya serta tetap berusaha 

mencapai tujuannya, yaitu dalam hal ini menyelesaikan skripsinya. Sebaliknya 

seseorang yang memiliki self efficacy rendah akan lebih cepat menyerah ketika 

menghadapi hambatan dalam adanya kemungkinan tingkahlaku menunda dan 

melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Penelitian ini secara lebih 

spesifik ingin mengetahui keterkaitan “Hubungan Antara Self Efficacy dengan 

Perilaku Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Psikologi yang Sedang 

Mengerjakan Skripsi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

Hubungan Antara Self Efficacy dengan Perilaku Prokrastinasi Akademik pada 

Mahasiswa Psikologi yang sedang Mengerjakan Skripsi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Hubungan Antara Self Efficacy 

Dengan Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Psikologi yang sedang 

Mengerjakan Skripsi” 

D. Keaslian Penelitian 

Secara spefisik tidak ditemukannya penelitian yang persis sama dengan 

yang peneliti kaji tentang Hubungan Antara self efficacy Dengan Perilaku 

Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Yang Sedang Mengerjakan Skripsi. 

Namun, terdapat benerapa penelitian yang menjadikan rujukan pada penelitian ini.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Trifiriani (2017) dengan judul 

Hubungan Antara Akademik Hardiness Dengan Prokrastinasi Pada Mahasiswa. 

Sabjek penelitian adalah mahasiswa/mahasiswi fakultas psikologi UIN SUSKA 

RIAU dari semester II sampai XIV yang berjumlah 301 orang. Hasil analisis 

menggunakan korelasi product moment, menunjukan ada korelasi negatif antara 

academic hardiness dengan prokrastinasi pada mahasiswa. Pada perbedaan yang 

dilakukan penulis dengan penelitian Trifiriani (2017) adalah pada penelitian 

Trifiriani (2017) yang menjadi variabel bebas (X) adalah academic hardiness dan 

pada subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa fakultas psikologi UIN SUSKA 

RIAU sementara pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian adalah Self effficacy  dengan subjek mahasiswa 

yang sedang mengerjakan skripsi UIN SUSKA RIAU.  

Penelitian selanjutnya oleh Sudarroji (2015) dengan judul penelitian 

Hubungan Antara Self-Efficacy Dan Optimisme Dengan  Prestasi Akademik 
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Mahasiswa. Sabjek dalam penelitian ini berjumlah 295 orang mahasiswa fakultas 

psikologi UIN SUSKA RIAU semester I sampai dengan VI yang masih aktif. 

Hasil analisis dengan menggunakan regresi berganda menunjukan bahwa ada 

korelasi anatara Self efficacy dan optimisme dengan prestasi akademik pada 

mahasiswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Sudarroji (2015) 

adalah pada penelitian Sudarroji (2015) menggunakan dua variabel bebas (X) 

yaitu Self efficacy dan optimisme dan variabel terikatnya (Y) prestasi akademik 

serta pada subjek penelitian yaitu mahasiswa semester I sampai VI dan skala Self 

efficacy GSE (general self efficacy) oleh schwarzer dan jerusalem (1995). 

Sementara pada penelitian penulis menggunakan variabel bebas (X) Self efficacy 

dan variabel terikatnya (Y) prokrastinasi serta subjek penelitian yaitu mahasiswa 

yang sedang mengerjakan skripsi dari semester VIII sampai XIV dengan skala 

Self efficacy mengunakan Bandura (1997). 

Penelitian selanjutnya dari Sutanto dkk (2013) dengan judul Prokrastinasi 

Akademik dan Self-Control pada Mahasiswa Skripsi Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya. Subjek penelitian ini berjumlah 157 mahasiswa psikologi  

yang sedang mengerjakan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  self-

control  memiliki korelasi negatif dengan prokrastinasi umum dan skripsi. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Susanto dkk 

(2013)  yaitu pada penelitian Susanto dkk (2013) variabel bebas yang digunakan 

pada penelitian yaitu  Prokrastinasi Akademik dan Self-Control pada Mahasiswa 

yang mengerjakan skripsi, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan 

variabel bebasnya self efficacy dan prokrastinasi akademik.  
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Sedangkan Tondok (2008) dengan judul Prokrastinasi Akademik dan Niat 

Membeli Skripsi.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara 

kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik dengan niat untuk membeli 

skripsi.Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh mata 

kuliah Penyusunan Proposal Penelitian atau sedang menyusun skripsi. Subyek 

penelitian dengan jumlah 95 diambil dari populasi dengan teknik stratified 

proportional random sampling. Data diperoleh dengan menggunakan angket 

prokrastinasi akademik dan niat membeli skripsi.Hipotesis penelitian diuji dengan 

teknik korelasi Spearman's Rank Order.Hasil uji hipotesis menunjukkan tidak ada 

hubungan antara prokrastinasi akademik dan niat membeli skripsi. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Tondok (2008)  yaitu 

pada penelitian Tondok (2008) yang berjudul kecenderungan perilaku 

prokrastinasi akademik dengan niat untuk membeli skripsi sedangkan pada 

penelitian peneliti menggunakan variable bebas dan variabel terikat yaitu self 

efficacy dengan perilaku prokrastinas akademik pada mahasiswa sedang 

mengerjakan skripsi. Selain itu juga perbedaan pada teknik samplingnya. Pada 

penelitian Tondok (2008) menggunakan teknik stratified proportional random 

sampling sedangkan pada peneltian penulis teknik yang digunakan random 

sampling  

Dan penelitian dari Ni’mah, (2013) Hubungan antara dukungan sosial 

dengan self efficacy dalam menyusun skripsi pada mahasiswa jurusan bimbingan 

dan konseling Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif korelasional. Variabel bebas (X) dalam penelitian 

ini adalah dukungan sosial dan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah self 

efficacy. Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa Unnes jurusan 



 

 
9 

bimbingan dan konseling yang sedang menyusun skripsi cenderung menerima 

dukungan sosial yang terkategori dalam rata-rata tinggi dan memiliki self efficacy 

yang cenderung tinggi pula. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan penelitian Ni’mah (2013)  yaitu pada penelitian Ni’mah (2013)  variabel 

bebas yang digunakan pda penelitian yaitu  dukungan sosial sementara pada 

penelitian peneliti yang menjadi variabel bebasnya Self-efficacy 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan maka penelitian 

peneliti menggunakan variable self efficacy sebagai variabel bebas (X) dan 

prokrastinasi akademik sebagai variabel terikat (Y) yang berbeda dengan 

penelitian terdahulu lainnya yang pernah diteliti. Penelitian ini ingin  melihat 

apakah ada hubungan self efficacy dan perilaku prokrastinasi akademik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu melihat hubungan 

antara self efficacy dengan prokrastinasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang psikologi, serta dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi peneliti-

peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi bahwa pentingnya self-

efficacy dalam mengerjakan skripsi agar tidak terjadi perilaku prokrastinasi 

akademik. 

 


