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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Definisi mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah pelajar 

perguruan tinggi. Didalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan 

pendidikan tertinggi diantara yang lain. Sedangkan menurut Knopfemacher, mahasiswa 

merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi 

dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual (dalam Suwono, 1978). Mahasiswa 

dalam menyelesaikan studinya dari perguruan tinggi ini memiliki salah satu syarat kelulusan 

yaitu menyusun skripsi atau karangan ilmiah. 

Skripsi adalah karangan ilmiah yang memaparkan suatu pokok soal yang cukup penting 

dalam suatu cabang ilmu sebagai cabang penelitian pustaka dan lapangan yang dilakukan oleh 

seorang mahasiswa berdasarkan penugasan akademik dari perguruan tingginya untuk menjadi 

salah satu syarat kelulusannya sebagai sarjana (The Liang Ge : 1995). 

Dalam menyelesaikan skripsinya, mahasiswa dituntut untuk mandiri, kritis dalam 

menghadapi persoalan, percaya diri, dan juga kuat serta tahan banting. Namun ternyata banyak 

mahasiswa yang mengalami bermacam-macam hambatan dalam mengerjakan skripsi. 

Hambatan yang didapat baik secara internal maupun eksternal. Bahkan ada pula kasus 

mahasiswa yang bunuh diri saat tengah menyusun skripsinya, seperti diberitakan di 

Tribunnews.com,2016/07/27, Efrem Ody Ekiriandra(20) yang ditemukan tewas dirumahnya di 

Komplek Pesanggrahan Mas, Jakarta Selatan. Ia ditemukan tergantung di tangga rumah oleh 

ayahnya. Efrem diduga memutuskan untuk bunuh diri akbiat dari stress yang dialaminya. 

Menurut kedua orangtuanya, Efrem saat itu sedang sibuk mengerjakan skripsinya, diketahui 

pula bahwa Efrem juga sempat putus asa dikarenakan skripsinya sudah dua kali ditolak oleh 

dosen. Kasus bunuh diri ini merupakan salah satu contoh akibat dari hambatan yang dihadapi 

oleh seorang mahasiswa dalam mengerjakan skripsi untuk menyelesaikan studinya di 

perguruan tinggi. 

Salah satu contoh lain mahasiswa yang mengalami hambatan dalam mengerjakan 

skripsinya adalah seorang pria yang berinisial D, ia yang telah lulus dari salah satu univesitas 

swasta di Semarang mengaku mengalami kesulitan pada saat mengerjakan skripsinya, banyak 

sekali hambatan yang ia alami saat itu. Selain kurangnya dukungan dari orang tua dan teman-

temannya, rasa takut dan tidak percaya diri terhadap kemampuan dirinya sendiri 
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menghambatnya dalam proses penyusunan skripsi. Sampai pada akhirnya iapun memutuskan 

untuk menggunakan jasa joki skripsi. 

Joki skripsi sendiri merupakan jasa untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan 

skripsi. Mahasiswa yang tidak mau bersusah payah menulis skripsinya murni dengan ide 

mereka sendiri lebih memilih untuk membayar joki skripsi. Mahasiswa jaman sekarang yang 

sudah terbiasa dengan ketidakjujuran hidup dalam budaya instan dimana mereka tidak mau 

bersusah payah dalam meraih tujuan mereka, mengklaim makalah dan skripsi yang mereka 

kerjakan sebagai karya sendiri, padahal mengunduh dari internet, merupakan faktor mahasiswa 

memilih joki dalam menulis skripsi. Pentingnya menanamkan kejujuran pada mahasiswa juga 

penting sekali agar mahasiswa lebih memiliki kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk 

mengatakan tidak pada joki skripsi. 

Joki skripsi yang bersedia diwawancarai pada hari jumat, 10 Februari 2017 dengan inisial 

E ini mengaku sudah 3 tahun melakukan pekerjaannya sebagai joki skripsi. Beliau 

mengungkapkan bahwa kebanyakan mahasiswa yang menggunakan jasanya berasal dari 

golongan menengah keatas dan ciri-ciri dari mahasiswa yang menggunakan jasanya ini adalah 

mahasiswa yang tidak mau ambil pusing dengan skripsinya dan tidak mau repot dalam 

menyusun skripsinya itu. Dalam sekali pembuatan, tarif dari jasa joki skripsi ini beliau menarik 

harga sekitar 2-4 juta, tergantung fakultas dan jurusan dari mahasiswa itu sendiri serta tingkat 

kesulitan topik yang dipilih oleh klien. 

Menurut Bapak Kuriake Kharismawan, S.Psi (Dosen Psikologi di Universitas Soegijapranata 

Semarang) saat wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, beliau 

menjelaskan bahwa maraknya jasa joki skripsi ini dikarenakan pola pikir mahasiswa jaman 

sekarang yang cenderung menyukai hal-hal yang serba instant dan terbiasa dengan gaya hidup 

praktis karena mereka tergolong kedalam generasi Z. “Mahasiswa jaman sekarang yang 

tergolong dalam generasi Z dengan gaya hidup seperti itu akan lebih memilih membayar joki 

untuk mengerjakan skripsinya. Mereka juga kurang memiliki sikap hardiness dalam dirinya, 

takut stres karena mengerjakan skripsi”, begitu kata bapak Kuriake. Sikap hardiness sendiri 

dapat diartikan sebagai suatu karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu lebih kuat, 

tahan, stabil, dan optimis dalam menghadapi stres dan mengurangi efek negatif yang dihadapi 

(Rahardjo, 2004:49). Dengan dimilikinya sikap hardiness pada diri mahasiswa, pastinya 

ketangguhan dalam diri mahasiswa lebih besar dan keinginan untuk menggunakan jasa joki 

skripsi ini dapat dihindari. 
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Kampanye anti joki skripsi dengan menggunakan ilmu dari desain komunikasi visual ini 

akan memberikan pemahaman lebih bagi mahasiswa khususnya di Kota Semarang untuk sadar 

akan kemampuan yang dimiliki di dalam diri mereka, memahami pula sikap hardines yang perlu 

ada dalam pemikiran mereka agar dapat menghindari keinginan untuk menggunakan jasa joki 

skripsi. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, masalah dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

Mahasiswa jaman sekarang yang tergolong kedalam generasi Z yang cenderung memiliki 

pola hidup serba instant ini seringkali menemukan hambatan dalam mengerjakan skripsinya, 

baik itu hambatan internal maupun eksternal. Karena hambatan tersebut bahkan ada 

mahasiswa yang sampai memilih jalan pintas yaitu bunuh diri untuk menyelesaikan 

masalahnya. Ada pula yang lebih memilih untuk menggunakan jasa joki skripsi untuk mengatasi 

hambatan mereka daripada mengerjakan skripsinya sendiri. Mahasiswa jaman sekarang yang 

memilih untuk menggunakan jasa joki skripsi tersebut diketahui kurang memiliki sikap hardiness 

dalam diri mereka seperti yang dikatakan menurut Bapak Kuriake Kharismawan yang 

merupakan dosen psikologi di kampus Unika. Sikap hardiness pada diri mahasiswa jaman 

sekarang tergolong sangat penting karena dapat membuat mahasiswa terjauh dari pemikiran 

untuk menggunakan jasa joki skripsi dalam mengerjakan skripsinya. 

I.3. Pembatasan Masalah 

I.3.1. Lingkup Perancangan 

I.3.1.1. Lingkup Wilayah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, masalah 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

I.3.1.2. Lingkup Sasaran 

Lingkup sasaran dalam perancangan desain komunikasi visual kampanye 

anti joki skripsi ini ditujukan kepada mahasiswa yang berada di kota 

Semarang dengan usia 17-25 tahun SES A – B.  

I.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai 

berikut : 
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“Bagaimana merancang desain komunikasi visual yang menarik dalam rangka kampanye 

anti joki skripsi bagi mahasiswa di Kota Semarang?” 

I.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyadarkan para mahasiswa yang berada di 

lingkungan kota Semarang bahwa menggunakan jasa joki skripsi tidak diperlukan dalam 

mengerjakan skripsi. Mahasiswa juga disadarkan untuk memiliki sikap hardiness dalam diri 

mereka sehingga dalam mengerjakan skripsinya, mereka tidak mudah menyerah dalam 

mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi selama pengerjaan skripsi mereka baik hambatan 

internal maupun eksternal sehingga terhindar dari pemikiran untuk menggunakan jasa joki 

skripsi. 

I.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bagi mahasiswa adalah mahasiswa baik yang masih 

melakukan studi di semester awal maupun akhir walaupun mereka tergolong kedalam generasi 

Z dan sedang menghadapi berbagai hambatan dalam menyelesaikan studinya, tidak memilih 

untuk menggunakan jasa joki skripsi melainkan percaya dalam kemampuan diri mereka sendiri 

dan menyadari potensi dalam diri mereka bahwa mereka mampu mengerjakan skripsinya 

sendiri tanpa bantuan dari jasa joki skripsi. 

I.7. Metode Penelitian 

I.7.1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawancara ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data dari 

narasumber dan sebagai pelengkap teknik pengumpulan lainnya. Narasumber yang 

dipilih yaitu mahasiswa yang berada di Kota Semarang, joki skripsi yang menerima 

pengerjaan skripsi dari mahasiswa yang berada di Kota Semarang, dan juga dosen 

psikologi yang mengajar di Kota Semarang. Melalui wawancara kepada ketiga 

narasumber tersebut diharapkan penulis mendapatkan informasi mengenai mengapa 

seorang mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

seorang mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi untuk  mengerjakan skripsinya. Dan 

melalui metode wawancara ini diharapkan penulis dapat menarik kesimpulan untuk 

menyelesaikan masalah pokok yaitu menghindari penggunaan jasa joki skripsi bagi 

mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. 
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I.7.2. Observasi 

Pengamatan secara langsung mengenai bagaimana keseharian target mulai 

dari karakteristik hingga kebiasaan yang sering dilakukan oleh target dalam 

kesehariannya. Observasi ini dilakukan di lingkungan kampus dimana lingkungan 

kampus menjadi tempat keseharian target dalam beraktivitas setiap harinya. Dan 

data observasi yang diperoleh dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada dalam kampanye ini. 

I.8. Sistematika Penulisan 

I.8.1. BAB I : PENDAHULUAN  

Bab I menjelaskan mengenai  latar belakang permasalahan, juga menjelaskan apa 

saja metode penelian yang akan digunakan  dalam penelitian ini serta tujuan dan 

manfaat yang diperoleh dari pembahasan tersebut.  

I.8.2. BAB II : TINJAUAN UMUM  

Bab II berisi teori-teori yang digunakan yang dapat membantu penulis dalam 

menyelesaikan permasalahan.  

I.8.3. BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI  

Bab III membahas tentang hasil data yang telah diperoleh yang dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan, serta menjelaskan secara rinci 

mengenai program yang akan dilakukan untuk kampanye tersebut. 

I.8.4. BAB IV : STRATEGI KREATIF  

Bab IV membahas mengenai hasil desain yang akan digunakan beserta 

penjelasan yang didasari oleh teori yang digunakan penulis.  

I.8.5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab V berisi hasil akhir yang berupa kesimpulan, membahas pula mengenai 

proses perancangan dan juga saran bagi pembaca yang membutuhkan. 
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