
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prokrastinasi Akademik Dalam Mengerjakan Skripsi 

1. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi. Menurut 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada 

perguruan tinggi tertentu. Sedangkan perguruan tinggi adalah tempat 

pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi seperti pada sekolah tinggi, 

universitas, akademik. 

Mahasiswa dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang mampu 

menghadapi persaingan global, sehingga sampai saat ini mahasiswa masih 

menjadi tumpuan dan harapan bangsa. Mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan di perguruan  tinggi dituntut untuk menyelesaikan studinya dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. Tuntutan tersebut dapat berasal dari 

orangtua yang ingin segera melihat anaknya memperoleh gelar yang dapat 

dibanggakan, tuntutan institusi akademik, tuntutan biaya dari perguruan 

tinggi, teman-teman, dosen, maupun keinginan dari diri sendiri (Sekar & 

Anne, 2013). 

2. Pengertian Prokrastinasi Akademik Dalam Mengerjakan Skripsi 

a. Definisi Skripsi 

Menurut Wikipedia Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa 

paparan tulisan hasil penelitian sarjana (S1). Yang membahas suatu 
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permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan 

menggunakan kaidah yang berlaku. Skripsi merupakan prasyaratan untuk 

mendapatkan status serjana (S1) disetiap perguruan negeri (PTN) maupun 

perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada diindonesia. Skripsi bertujuan agar 

mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan 

bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu 

memadukan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami, menganalisis, 

menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang 

ilmu yang diambilnya (Maryaeni, 2009) 

b. Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi berasal dari bahasa latin “procrastination” dengan 

awalan ‘pro’ yang berarti mendorong maju atau bergerak maju dan akhiran 

‘crastinus’ yang berarti keputusan hari esok atau jika digabungkan menjadi 

menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya (Ghufron dan 

Risnawita, 2012). Orang yang melakukan prokrastinasi dapat disebut sebagai 

prokrastinator. 

Pada kalangan ilmuwan istilah prokrastinasi untuk menunjukkan pada 

suatu kecenderungan menunda-nunda penyelesaian suatu tugas atau 

pekerjaan, pertama kali digunakan oleh Brown dan Holzman (dalam Rizvi 

dkk, 1997). Seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk menunda, atau 

tidak segera memulai suatu kerja, ketika menghadapi suatu kerja, ketika 

menghadapi suatu tugas disebut sebagai seseorang yang melakukan 
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prokrastinasi. Tidak peduli apakah penundaan tersebut mempunyai alasan 

atau tidak. Setiap penundaan menghadapi suatu tugas disebut prokrastinasi. 

Solomon dan Rothblum (1984) mengatakan bahwa prokrastinasi 

adalah suatu kecenderungan untuk menunda dalam memulai maupun 

menyelesaikan tugas secara menyeluruh untuk melakukan aktivitas lain yang 

tidak berguna, sehingga kinerja menjadi terhambat, tidak pernah 

menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, serta sering terlambat dalam 

menghadiri pertemuan-pertemuan. Ferrari (1995) mengemukakan bahwa 

prokrastinasi dapat dipandang dari berbagai segi, karena prokrastinasi ini 

melibatkan berbagai unsur masalah yang kompleks, yang saling terkait satu 

dengan lainnya. Prokrastinasi biasa dikatakan suatu penundaan atau 

kecenderungan menunda-nunda memulai suatu kerja. 

Menurut Albert Ellis dan William Kanaus ( dalam Andarini & Fatma, 

2013) menyatakan Prokrastinasi sebagai suatu kegagalan untuk memulai 

melakukan maupun menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas pada waktu 

yang ditentukan. Prokrastinasi perilaku penundaan tugas, tampa 

memperhatikan alasan melakukan penundaan, sehingga prokrastinasi dapat 

dibedakan menjadi prokrastinasi yang menguntungkan dan yang 

menimbulkan masalah. Prokrastinasi juga dapat menjadi suatu perilaku yang 

berasal dari pikiran-pikiran irrasional yang telah menjadi kebiasaan (trait).  

Prokrastinasi yang terjadi pada area akademik tersebut sebagai 

prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik yang banyak dilakukan oleh 

pelajar ataupun mahasiswa. Mengerjakan skripsi merupakan salah satu area 
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akademik yang penting karena menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana (Ursia, Siaputra & Susanto, 2013)  

Ghufron dan Risnawita, (2012) menyimpulkan bahwa pengertian 

prokrastinasi dapat dipandang dari batasan tertentu, antara lain (1) 

prokrastinasi hanya sebagai perilaku penundaan, yaitu setiap perbuatan yang 

menunda dalam mengerjakan suatu tugas, tanpa mempermasalahkan tujuan 

serta alasan penundaan, (2) prokrastinasi sebagai suatu kebiasaan atau pola 

perilaku yang mengarah kepada trait, penundaan yang dilakukan sudah 

merupakan respon yang tetap yang selalu dilakukan seseorang dalam 

menghadapi tugas, biasanya disertai oleh adanya keyakinan-keyakinan yang 

irasional, (3) prokrastinasi sebagai suatu trait kepribadian, dalam pengertian 

ini prokrastinasi bukan hanya sebuah perilaku penundaan saja tetapi 

merupakan trait yang melibatkan komponen-komponen perilaku maupun 

sturuktur mental lain yang saling terkait yang dapat diketahui secara langsung 

atau tidak langsung.  

Dengan demikian, dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa prokrastinasi akademik adalah perilaku mahasiswa 

yang menunda-nunda tugas akademik yang berkaitan dengan tugas penulisan 

skripsi, dan mengalihkannya terhadap aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan, serta tidak menjadikan tugas akademik tersebut sebagai 

prioritas utama yang harus diselesaikan. 
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c. Prokrastinasi Akademik Dalam Mengerakan Skripsi  

Pengertian Prokrastinasi Akademik Dalam Menyelesaikan Skripsi 

Prokrastinasi dapat dilakukan pada semua area, atau jenis pekerjaan 

(Burka & Yuen, 1983). Prokrastinasi pada area atau bidang akademik yang 

pada umumnya dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa disebut 

prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik dan non akademik sering 

menjadi istilah yang digunakan oleh para ahli untuk membagi jenis-jenis 

tugas yang cenderung sering ditunda oleh prokrastinator. Senada dengan 

pendapat di atas, Burka dan Yuen (1983) mengemukakan tugas-tugas 

akademik yang sering diprokrastinasi, antara lain: menghadiri kelas, 

mengerjakan PR, belajar untuk ujian, menulis paper atau karangan, 

mendaftar kuliah, konsultasi atau advisor, mengembalikan buku 

perpustakaan dan melengkapi program kelulusan (menyelesaikan karya 

ilmiah skripsi).  

Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas, maka disimpulkan 

bahwa prokrastinasi akademik dalam mengerjakn skripsi adalah 

kecenderungan untuk menunda-menunda untuk memulai maupun 

menyelesaikan skripsi sebagai salah satu tugas akademik. 

2.  Ciri-ciri Prokrastinasi Akademik Dalam Mengerjakan Skripsi 

Menurut Ferrari (1995) bahwa sebagai suatu perilaku penundaan, 

prokrastinasi akademik dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu 

yang dapat diukur dan diamati ciri-ciri tertentu berupa: 
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a. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang 

dihadapi. Individu yang melakukan penundaan tugas tahu bahwa tugas 

yang dihadapi bermanfaat dan harus diselesaikan, akan tetapi individu 

menunda untuk memulai mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang 

dihadapi. 

b. Kelambatan dalam mengerjakan tugas. Berkaitan dengan perilaku 

penundaan sehingga prokrastinator memerlukan waktu yang lebih lama 

dari pada waktu dibutuhkan pada umumnya, seorang prokrastinator 

menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri secara 

berlebihan maupun melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam 

penyelesaian suatu tugas tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang 

dimilikinya. 

c. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Procrastinator 

mengalami kesulitan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang procrastinator sering 

mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline yang telah 

ditentukan, baik oleh orang lain maupun rencana-rencana yang telah 

ditentukan sendiri. Seseorang yang mungkin telah merencanakan untuk 

memulai mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan sendiri, 

akan tetapi ketika saatnya tiba mahasiswa tidak juga melakukannya sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan sehingga menyebabkan keterlambatan 

maupun kegagalan untuk menyelesaikan tugas secara memadai. 

d. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan dari pada melakukan 

yang harus dikerjakan. Seorang procrastinator dengan sengaja tidak 
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segera menyelesaikan tugasnya, akan tetapi menggunakan waktu yang 

dimiliki untuk melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan dan 

memberikan hiburan dari pada mengerjakan tugas. 

Ghufron dan Risnawita, (2012) krikteria mahasiswa yang melakukan 

perilaku prokrastinasi akademik adalah : 

a. Suka menunda-nunda mengerjakan tugas sampai batas waktu 

pengumpulan (deadline)  

b. Suka tidak menepati janji untuk  segera mengumpulkan tugas dengan 

memberi alasan untuk memperoleh tambahan waktu   

c. Memilih untuk melakukan kegiatan lain yang lebih menyenangkan seperti 

menonton televisi, jalan-jalan, dan sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator perilaku prokrastinasi akademik dalam mengerjakan skripsi memiliki 

ciri-ciri yaitu penundaan untuk memulai dan menyelesaikan skripsi yang 

dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan skripsi, kesenjangan waktu antara 

rencana dengan kinerja aktual dalam mengerjakan skripsi dan melakukan 

aktivitas lain lebih menyenangkan. Krikteria mahasiswa yang melakukan 

perilaku prokrastinasi akademik dalam mengerjakan adalah suka menunda 

mengerjakan skripsi sampai batas waktu pengumpulan (deadline) diakibatkan 

kurang dapat mengatur waktu, perfeksionis, pencemas, terlalu banyak kegiatan 

atau tugas, dan menganggap diri terlalu sibuk. 
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4.  Faktor yang Mempengaruhi Prokrastinasi Akademik Dalam 

Mengerjakan Skripsi  

Perilaku prokrastinasi akademik merupakan suatu perilaku 

disfungsional yang kompleks, meliputi beberapa aspek yang saling 

berhubungan yaitu kognitif, afektif dan perilaku, dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Ferrari (1995) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang 

mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu meliputi kondisi fisik dan 

kondisi psikologis dari individu. Menurut Ferrari (2007) Faktor self 

efficacy  dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa terjadi pada faktor 

kondisi psikologis, yaitu ketika mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi melakukan perilaku prokrastinasi yang terjadi karena rendahnya 

self efficacy yang dialami mahasiswa   

b. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat diluar diri individu yang 

mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu antara lain berupa  

lingkungan sosial, yaitu lingkungan tempat tinggal, pengaruh teman serta 

hubungan sosial lainnya. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

prokrastinasi akademik dalam mengerjakan skripsi dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor tersebut dapat menjadi munculnya 

perilaku prokrastinasi maupun menjadi faktor kondusif yang akan menjadi 
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katalisator sehingga perilaku prokrastinasi akademik seseorang semakin 

meningkat dengan adanya pengaruh faktor tersebut. 

B. Self Efficacy 

1. Pengertian Self Efficacy 

Menurut Bandura (1997), self efficacy didefinisikan sebagai 

kepercayaan pada kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan suatu 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil usaha. Feist & Feist, 

(2010) Self efficacy merujuk pada keyakinan diri seseorang bahwa orang 

tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perilaku. 

Disisi lain self efficacy adalah keyakinan bahwa seseorang mampu 

menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu (Ormrod, 2008). 

Sedangkan menurut Baron dan Byrne (2003) self efficacy adalah keyakinan 

seseorang akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja tugas yang 

diberikan, mencapai tujuan atau mengatasi sebuah hambatan.  

Self efficacy adalah indikator positif dari core self evaluation untuk 

melakukan evaluasi diri yang berguna untuk memahami diri. Self Efficacy 

merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang 

paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari karena self efficacy 

yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang 

akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk didalamnya perkiraan 

terhadap tantangan yang akan dihadapi (Ghufron & Risnawita, 2012 ). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Alwisol (2009), dalam 

bukunya yang berjudul psikologi kepribadian disebutkan bahwa self efficacy 
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adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan baik atau buruk, tepat 

atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa self efficacy 

adalah keyakinan diri yang dimiliki mahasiswa untuk dapat melakukan 

sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan dan mengatasi hambatan. 

2. Sumber-Sumber Self Efficacy 

Bandura (1997) menyatakan bahwa self efficacy dapat diperoleh, 

dipelajari, dan dikembangkan melalui stimulasi atau kejadian yang dapat 

memberikan inspirasi atau pembangkit positif untuk berusaha menyelesaikan 

tugas atau masalah yang dihadapi. Adapun sumber-sumber self efficacy 

tersebut adalah: 

a. Hasil yang telah dicapai (Performanc Accomplishment) 

Merupakan informasi self efficacy yang paling berpengaruh karena 

mampu memberikan bukti yang paling nyata tentang kemampuan 

seseorang untuk mencapai keberhasilan. 

b. Pengalaman vikarius (Vicarious experience).  

Self efficacy akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang 

lain, sebaliknya self efficacy akan menurun jika mengamati orang (yang 

dijadikan figure) yang kemampuannya kira-kira sama dengan kemampuan 

dirinya 

c. Persuasi sosial (Social persuation),  
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Self efficacy juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan 

melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada 

kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi self 

efficacy. Kondisi itu adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi, dan 

sifat realistis dari apa yang dipersuasikan. 

d. Keadaan emosi/fisik (emotional/physiological), 

Keadaan emosi/fisik yang mengikutisuatu kegiatan akan 

berpengaruh self efficacy dibidang kegiatan itu. Emosi yang kuat,takut, 

cemas, stres, dapat mengurangi self efficacy. Namun bisa juga terjadi, 

peningkatan emosi dalam batas yang tidak berlebihan dapat meningkatkan 

self efficacy 

3. Komponen Self Efficacy 

Menurut Bandura (1997) bahwa perbedaan self efficacy pada setiap 

individu terletak pada tiga komponen, yaitu magnitude, strength dan 

generality. Masing-masing mempunyai implikasi penting di dalam 

performansi, yang secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tingkat kesulitan tugas  (magnitude), yaitu masalah yang berkaitan dengan 

derajat kesulitan tugas individu. Komponen ini berimplikasi pada 

pemilihan perilaku yang akan dicoba individu berdasar ekspektasi self 

efficacy pada tingkat kesulitan tugas. Individu akan berupaya melakukan 

tugas tertentu yang ia persepsikan dapat dilaksanakannya dan ia akan 

menghindari situasi dan perilaku yang ia persepsikan di luar batas 

kemampuannya. 
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b. Kekuatan keyakinan (strength), yaitu berkaitan dengan kekuatan pada 

keyakinan individu atas kemampuannya. Pengharapan yang kuat dan 

mantap pada individu akan mendorong untuk gigih dalam berupaya 

mencapai tujuan, walaupun mungkin belum memiliki pengalaman–

pengalaman yang menunjang. Sebaliknya pengharapan yang lemah dan 

ragu-ragu akan kemampuan diri akan mudah digoyahkan oleh 

pengalaman-pengalaman yang tidak menunjang.  

c. Generalitas (generality), yaitu hal yang berkaitan cakupan luas bidang 

tingkah laku di mana individu merasa yakin terhadap kemampuannya. 

Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, tergantung 

pada pemahaman kemampuan dirinya yang terbatas pada suatu aktivitas 

dan situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang lebih 

luas  dan bervariasi. 

Jadi perbedaan self efficacy pada setiap individu terletak pada tiga 

komponen, yaitu tingkat kesulitan tugas, (magnitude), yaitu masalah yang 

berkaitan dengan derajat kesulitan tugas individu, kekuatan keyakinan 

(strength), yaitu berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan individu atas 

kemampuannya, dan generalitas (generality), yaitu hal yang berkaitan cakupan 

luas bidang tingkah laku di mana individu merasa yakin terhadap 

kemampuannya 

4. Proses Self Efficacy 

Self efficacy juga dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Bandura 

menjelaskan bahwa self efficacy mempunyai efek pada perilaku manusia 
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melalui berbagai proses yaitu proses kognitif, proses motivasi, proses afeksi 

dan proses seleksi (Bandura, 1997). 

a. Proses kognitif 

Bahwa self efficacy individu akan berpengaruh terhadap pola 

berfikir yang dapat bersifat membantu atau menghancurkan. Bandura 

(1997) menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan manusia 

awalnya dikonstruk dalam pikirannya. Pemikiran ini kemudian 

memberikan arahan bagi tindakan yang dilakukan manusia. Keyakinan 

seseorangakan self efficacy mempengaruhi bagaimana seseorang 

menafsirkan situasi lingkungan, antisipasi yang akan diambil dan 

perencanaan yang akan dikonstruk. 

b. Proses afektif 

Self efficacy mempengaruhi berapa banyak tekanan yang dialami 

dalam situasi-situasi yang mengancam. Orang yang percaya bahwa dirinya 

dapat mengatasi situasi-situasi yang mengancam akan merasa tidak cemas 

dan merasa terganggu oleh ancaman tersebut, sebaliknya individu yang 

tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi stuasi yang mengancam 

akan mengalami kecemasan yang tinggi. Self efficacy mempengaruhi stress 

dan kecemasan melalui perilaku yang dapat mengatasi masalah. Seseorang 

akan cemas apabila menghadapi sesuatu diluar kontrol dirinya. 

c. Proses Seleksi 
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Menurut Bandura (1994) Self efficacy memegang peranan penting 

dalam penentuan pemilihan lingkungan karena individu merupakan bagian 

dalam pembentukan lingkungan. 

d. Proses Motivasi 

Yang mengatakan bahwa individu yang memiliki self efficacy yang 

tinggi akan meningkatkan usahanya untuk mengatasi tantangan. Menurut 

Bandura (1997) bahwa motivasi seseorang dibangkitkan secara kognitif. 

Melalui kognitif seseorang memotivasi dirinya dan mengarahkan 

tindakannya berdasarkan informasi yang dimiliki sebelumnya. 

Self efficacy mempengaruhi atribusi penyebab dimana individu yang 

memiliki self efficacy yang tinggi menilai kegagalannya dalam mengerjakan 

tugas akademik disebabkan oleh kurangnya usaha, sedangkan individu dengan 

self efficacy yang rendah menilai kegagalan disebabkan oleh kurangya 

kemampuan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses self 

efficacy meliputi proses kognitif, proses afektif, proses seleksi dan proses 

motivasi. 

C. Kerangka Berpikir 

Mahasiswa di beberapa perguruan tinggi banyak mengalami 

kesulitan-kesulitan ketika memasuki masa penulisan skripsi. Masalah 

akademik yang paling kompleks yang dirasakan mahasiswa tingkat akhir 

adalah saat mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Skripsi merupakan karya 

ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada akhir masa 

studinya berdasarkan hasil penelitian, atau kajian kepustakaan, atau 
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pengembangan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama 

(Andarini & Fatma, 2013). 

Menurut  Sujono (2014) bentuk masalahnya adalah kesulitan 

merumuskan masalah secara jelas, kesulitan dalam menemukan referensi 

yang up-to-date, penulusuran pustaka yang tidak akurat, ketidaksesuaian 

antara permasalahan dengan metode penelitian yang mana masalah tersebut 

bisa menghambat proses mengerjakan tugas akhir. Keharusan mengerjakan 

skripsi dimaksudkan, agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan 

kemampuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki kedalam kenyataan 

yang dihadapi, skripsi juga merupakan tolak ukur sejauh mana tingkat 

pemahaman mahasiwa terhadap ilmu yang dimiliki. 

Proses mengerjakan skripsi banyak kendala-kendala yang dihadapi 

oleh mahasiswa, mulai dari kesulitan menentukan judul dan topik 

permasalahan, mencari bahan acuan dan menyusun landasan teori, membuat 

alat ukur, mengumpulkan data uji coba dan data penelitian, pembahasan hasil 

penelitian, dan komunikasi dengan dosen pembimbing skripsi. Kesulitan 

tersebut pada akhirnya membuat mahasiswa kurang yakin terhadap 

kemampuan dalam mengerjakan skripsi yang dikerjakannya untuk 

menyelesaikan 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) 
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Menurut Ferrari (2007), perilaku prokrastinasi akademik digunakan 

untuk menunjukan suatu kecenderungan menunda-nunda pengerjaan dan 

penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas 

akademis. 

Ciri-ciri prokrastinasi menurut Ferrari (1995) yaitu penundaan dalam 

memulai menyelesaikan kenerja dalam menghadapi tugas, adanya 

keterlambatan dalam mengerjakan tugas, adanya kesenjangan waktu antara 

rencana dalam kinerja aktual dalam mengerjakan tugas, adanya 

kecenderungan untuk melakukan aktifitas lain yang dipandang lebih 

mendatangkan hiburan dan kesenangan.  

Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi sering kali mengalami 

berbagai kesulitan salah satunya dalam keyakinan diri untuk dapat 

mengerjakan skripsinya,  maka self efficacy mahasiswa sangat menentukan 

seberapa besar usaha yang dilakukan dalam mengerjakan skripsi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Ferrari (2007) yang menyatakan bahwa 

prokrastinasi berhubungan dengan rendahnya self efficacy. Pengerjaan skripsi 

yang sulit  membutuhkan keyakinan diri yang tinggi sehingga membuat 

mahasiswa dengan self efficacy yang rendah akan melakukan prokrastinasi 

dalam mengerjakan skripsi. 

Menurut Bandura (1997), self efficacy didefinisikan sebagai 

kepercayaan pada kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan suatu 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil usaha. Mahasiswa 

mengerjakan skripsi dengan self efficacy yang tinggi memiliki keyakinan 
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untuk dapat menyelesaikan skripsi meskipun banyak hambatan-hambatan 

yang dialami. Mahasiswa dengan self efficacy yang tinggi akan terus 

berusaha mempertahankan tujuan dan tetap berusaha dalam menyelesaikan 

skripsi. Sebaliknya mahasiswa dengan self efficacy yang rendah akan 

menghindari semua tugas skripsi yang dikerjakan, serta usaha yang menurun 

dan menyerah dengan mudah ketika masalah skripsi muncul.  

Dengan  demikian self efficacy dapat membuat mahasiswa lebih yakin 

akan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan skripsi yang menjadi 

tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, tidak membuang waktu dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan dan segera menyelesaikan tugas tersebut 

sehingga tidak melakukan penundaan dalam mengerjakan skripsi. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  Terdapat hubungan antara self efficacy 

dengan perilaku prokrasinasi akademik pada mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 


