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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di setiap perguruan tinggi di Indonesia khususnya pada jenjang 

S1 seluruh mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tahapan akhir berupa 

skripsi. Skripsi merupakan sebuah karya tulis yang wajib di tuliskan 

oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir dari tugas akademis KBBI 

(dalam Surur, 2017). Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah 

skripsi sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk 

memperoleh gelar sarjana. Pada umumnya, mahasiswa diberikan waktu 

skripsi satu semester atau enam bulan untuk menyelesaikan skripsi. 

Namun, kenyataan yang ada dilapangan adalah banyak mahasiswa 

memerlukan waktu lebih dari enam bulan untuk menyelesaikan skripsi. 

Dalam ranah psikologi hal ini sudah tidak asing bahkan sudah di 

pelajari sejak lama oleh Rothblum yang menyebutkan bahwa hal 

tersebut dikenal sebagai perilaku prokrastinasi (Suharnan, 2012). 

Menurut Ellis (dalam Julianda, 2012) prokrastinasi adalah 

kecenderungan untuk menunda dalam memulai maupun menyelesaikan 

pekerjaan secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas di luar yang 

jauh lebih menyenangkan dan menyebabkan tidak tepat waktunya 

dalam menyelesaikan tugas. 

Rothblum (dalam Julianda, 2012) mendefinisikan prokrastinasi 

sebagai ketidak mampuan pengaturan diri yang mengakibatkan 
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terjadinya penundaan pekerjaan yang seharusnya dapat berada dibawah 

kendali atau penguasaan orang tersebut. 

Menurut Tuckman (2002) ada dua faktor yang menyebabkan 

mahasiswa lama menyelesaikan skripsi, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah berasal dari diri mahasiswa yang 

menjadi hambatan dalam menyelesaikan skripsi (misalnya: mahasiswa 

dalam membagi waktu untuk menyelesaikan skripsi karena adanya 

kegiatan lain), selain itu faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri 

mahasiswa (misalnya: kurang adanya dukungan, sulit mendapatkan 

jurnal serta buku).  

Selain hal tersebut dalam menyusun skripsi mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan skripsi seperti pencarian judul serta 

hambatan komunikasi dengan dosen pembimbing. Hambatan – 

hambatan tersebut dapat menimbulkan beban bagi para mahasiswa yang 

sedang melakukan skripsi. 

Rumiani (2006), menemukan bahwa 70% mahasiswa melakukan 

prokrastinasi. Prokrastinasi menurut Ghufron (2003), dapat dikatakan 

sebagai suatu penundaan atau kecenderungan menunda – nunda 

memulai suatu pekerjaan, namun prokrastinasi juga dapat dikatakan 

sebagai penghindaran tugas, yang akibatnya perasaan yang tidak senang 

terhadap tugas dan ketakutan untuk gagal dalam mengerjakan tugas. 

Menurut Solomon dan Rothblum (dalam Wahyuni, 2003)  

prokrastinasi dalam enam area, satu di antaranya masuk dalam area 

pendidikan. Prokrastinasi yang terjadi pada mahasiswa dalam 

mengerjakan skripsi termasuk dalam prokrastinasi akademik. Menurut 
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Almasitoh (2011) prokrastinasi akademik banyak dilakukan oleh 

pelajar atau mahasiswa. Menunda merupakan hal yang dianggap wajar 

dan sering dilakukan oleh banyak orang. Akan tetapi perilaku menunda 

– nunda pekerjaan mempunyai dampak yang cukup serius antara lain 

mampu menurunkan tingkat produktifitas seseorang selain itu mampu 

menurunkan etos kerja. Seseorang melakukan prokrastinasi dapat 

disebabkan oleh adanya dua faktor yaitu faktor psikis dan faktor fisik. 

Faktor psikis yaitu adanya rasa kurang percaya diri, keputusasaan, 

kurang konsisten, kecemasan dan keinginan untuk mendapatkan hasil 

yang baik namun dengan cara menunda mengerjakan, selain itu faktor 

fisik yaitu adanya ketidak mampuan seseorang untuk mengontrol 

adanya pengaruh buruk dari luar (Cohen dalam Aziz, 2015).   

Aspek prokrastinasi akademik menurut Scouwenburg (dalam 

Siaputra, 2013)  meliputi penundaan dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan serta hambatan dalam mengerjakan tugas serta melakukan 

aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan daripada 

menyelesaikan tugas.  

Canavan dan Dalon (dalam Edwin & Sia, 2007)  menyatakan 

bahwa, adanya sebab – sebab prokrastinasi adalah kurangnya 

menejemen waktu, kesulitan berkonsentrasi, adanya rasa cemas yang 

berlebihan serta rasa takut gagal, kepercayaan yang negatif, masalah 

pribadi, adanya rasa bosan, keinginan yang tidak terrealisasikan. 

William (dalam Tatan, 2011) menyatakan bahwa, penyebab lain dari 

prokrastinasi akademik adalah mahasiswa tidak mampu mengerti 

intruksi yang di berikan, dan mahasiswa tidak yakin mampu 



4 

 

 
 

menyelesaikan tugasnya dengan baik. Menurut Mu’tadin (2002), 

kesulitan – kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut pada akhirnya 

mampu mengakibatkan gangguan psikologis seperti stress, rendah diri, 

dan kehilangan motivasi. Prokrastinasi sendiri dapat di kaitkan dengan 

penundaan dalam menyusun skripsi sehingga memutuskan untuk tidak 

menyelesaikan skripsi secara tepat waktu.  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada 3 mahasiswa 

Fakultas ekonomi dan bisnis jurusan manajemen pada tanggal 27 

November sampai dengan 30 November 2017 dan 1 mahasiswa jurusan 

akutansi hasil wawancara pada tanggal 28 November 2017 menemukan 

bahwa mereka melakukan prilaku prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi dengan berbagai macam alasan. Mahasiswa manajemen 

angkatan 2011 bernama HN saat diwawancara mengungkapkan bahwa 

alasan ia terhambat dengan skripsi karena tidak mampu mengatur 

waktu secara baik antara kegiatan ia lakukan diluar dan melakukan 

skripsi, ketika ia sudah selesai melakukan kegiatan diluar dan saat 

pulang sudah capek mengakibatkan tidak mampu berkonsentrasi penuh 

dengan skripsi yang mengakibatkan ia sempat terhenti lama untuk 

mengerjakan skripsi. Pada mahasiswa angkatan 2011 jurusan 

Manajemen berinisial JGL menyatakan bahwa ia memang malas untuk 

memulai dan menyelesaikan skripsi selain faktor tersebut menurut 

narasumber menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan diluar jauh lebih 

menyenangkan di bandingkan mengerjakan skripsi yang akhirnya 

membuat ia lupa dan lama terhenti untuk mengerjakan skripsi. 

Wawancara pada angkatan 2011 dengan inisial J faktor utamannya 
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dalam penyelesaian skripsi adalah melakukan pekerjaan atau aktifitas di 

luar kampus. Aktifitas diluar membuat narasumber menjadi lupa untuk 

menyelesaikan skripsi yang pada akhirnya membuat lamban dalam 

menyelesaikan skripsi. 

Selanjutnya peneliti mewawancarai mahasiswa fakultas akuntasi 

berinisial IAM pada tanggal 22 November 2017, menurut ia melakukan 

prokrastinasi disebabkan ia tidak mampu membagi waktu antara 

pekerjaan dan menyelesaikan skripsi dimana ia tidak mampu untuk 

menejemen waktu dengan baik sehingga skripsi ia telantarkan. Menurut 

narasumber sangat sulit untuk membagi dua konsentrasi dimana bekerja 

dan menyelesaikan skripsi, karena waktunya sudah banyak dihabiskan 

ditempat kerja sehingga ketika ia mempunya waktu luang hanya di 

gunakan untuk beristirahat. 

Menurut data yang peneliti dapat dari BMSI universitas 

menunjukan bahwa ada 305 mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang yang masih dalam tahap menyelesaikan 

skripsi pada angkatan tahun 2009 – 2012 yang terlampir pada data 

lampiran F. 

Menurut Rumiani (2006), mahasiswa pada hakekatnya belum 

mampu untuk mandiri secara sosial ataupun secara finansial sehingga 

mahasiswa masih tergantung terhadap orang tua. Mahasiswa 

diharapkan tetap menjalin komunikasi yang baik terhadap kedua orang 

tua, agar tetap mendapatkan dukungan. Kemandirian bukan berarti 

lepas seutuhnya atau meninggalkan kedua orang tua, kedewasaan dalam 

berfikir butuh keterbukaan terhadap lingkungan sekitar. Peran orang tua 
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sebagai kontrol, pembimbing, pengatur dan pengawas tidak serta merta 

dihapuskan atau dihilangkan hanya untuk bebas berekspresi King 

(dalam Almasitoh, 2011). 

Untuk menghindari prokrastinasi ini sangat dibutuhkan dukungan 

sosial. Dukungan sosial sendiri dapat berasal dari teman atau keluarga 

dan dukungan paling penting adalah adanya dukungan dari kedua orang 

tua untuk membuat mahasiswa mampu terhindar dari prokrastinasi. 

Sarafino (dalam Muhid, 2014) menyatakan bahwa, dukungan 

yang diterima oleh seseorang dari orang lain dapat disebut dukungan 

sosial. Dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik dari orang 

lain yang menunjukan bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, 

dihargai, serta merasa dihormati dan dilibatkan dalam jaringan 

komunikasi dan hubungan timbal balik yang baik King (Almasitoh, 

2011). Hasil penelitian dari Eggens (dalam Anindhiya, 2015) 

menemukan bahwa adanya hubungan sosial terhadap perilaku belajar 

dan harga diri pada belajar dan dukungan sosial dapat berfungsi sebagai 

“jaringan penyelamat” yang mampu memberikan bantuan kepada 

pelajar yang mengalami kesulitan – kesulitan dalam masa belajar.   

Sarason (dalam Muhid, 2014) mengatakan bahwa, dukungan 

sosial adalah keberadaan dan kepedulian dari orang – orang yang 

mampu untuk di andalkan. Dukungan sosial mencakup dua hal, yaitu 

jumlah dukungan sosial yang tersedia (kuantitas) dan tingkat kepuasan 

akan dukungan sosial yang telah diterima (kualitas).  



7 

 

 
 

Dukungan sosial dari keluarga adalah dukungan sosial pertama 

yang diterima seseorang dari anggota keluarga  atau orang – orang yang 

berada dilingkungan terdekat dari individu.  

Senada dengan hal yang ada di atas, Canavan dan Salon (dalam 

Kumalasari, 2012) menyatakan bahwa, dukungan dapat diaplikasikan 

kedalam lingkungan keluarga, seperti orang tua. Dukungan sosial orang 

tua terhadap anak dapat ditujukan baik secara emosional, penghargaan, 

instrumental, informasi. 

 Dukungan orang tua merupakan dukungan terpenting dimasa 

remaja, dibandingkan dukungan lain, dukungan orang tua berhubungan 

erat terhadap motivasi sang anak, (Tarmidi & Rambe, 2010). Dukungan 

keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu 

memberikan pengaruh terhadap mahasiswa. 

Menurut House (dalam Hidayati, 2011) dukungan sosial orang tua 

terdiri dari dua hal, yaitu dukungan positif serta dukungan negatif. 

Dukungan positif adalah perilaku yang ditunjukan orang tua kepada 

perubahan secara positif dan dukungan negatif adalah dukungan yang 

mengarah ke hal negatif atau tidak ada perubahan kearah lebih baik. 

Dukungan sosial merupakan persepsi seseorang terhadap 

dukungan yang diberikan orang lain dalam jaringan sosialnya seperti 

keluarga maupun teman yang membantu meningkatkan kemampuan 

diri untuk bertahan dari pengaruh – pengaruh hal buruk (Malecik dan 

Demaray dalam Tarmidi & Rambe, 2010).  

Kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya keperdulian dari 

orang tua, serta kurangnya pengawasan dan motivasi yang diberikan 
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terhadap anak dipengaruhi terhadap kemampuan kognitif dan afektif 

didalam lingkungan akademis (Gottlieb dalam Anindhiya, 2015). 

Dukungan sosial merupakan informasi verbal dan nonverbal yang 

dapat diartikannya berupa suatu tindakan yang didapatkan dari 

keakraban sosial atau karena kehadiran orang yang mendukung dimana 

hal ini bermanfaat secara emosional bagi pihak yang menerima 

dukungan sosial. 

Baron dan Byrne (dalam Suseno, 2010) menyatakan bahwa, 

dukungan sosial adalah memberikan rasa nyaman secara fisik maupun 

secara psikologis bagi sang penerima, dukungan mampu didapatkan 

dari teman ataupun keluarga.  

Dukungan sosial yang diberikan orang tua terhadap anaknya dapat 

menjadikan suatu motivasi serta mampu membuat anak bertanggung 

jawab serta kesadaran dalam mengerjakan tugas. Dukungan sosial 

orang tua adalah dukungan terpenting dibandingkan dukungan sosial 

lainnya, dukungan dari orang tua berhubungan dengan kesuksesan 

dalam bidang akademis bagi sang anak.  

Dapat disimpulkan bahwa apabila mahasiswa mendapatkan 

dukungan sosial dari orang tua maka akan kecil kemungkinan untuk 

melakukan prilaku prokrastinasi. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah adakah Hubungan antara dukungan sosial 

orang tua dengan prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi pada 

mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Unika Soegijapranata semarang. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

antara dukungan sosial orang tua dengan prokrastinasi dalam 

menyelesaikan skripsi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata. 

C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat pada bidang 

psikologi pendidikan berkaitan dengan dukungan sosial orang tua 

terhadap mahasiswa yang mengalami prokrastinasi dalam 

menyelesaikan skripsi. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi subyek penelitian, hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk 

menambah informasi serta pemahaman terhadap pengaruh 

prokrastinasi akademik di Unika Soegijapranata Semarang dan 

pentingnya dukungan sosial orang tua yang didapatkan dalam bidang 

pendidikan.Informasi yang diharapkan dapat menjadi evaluasi 

terhadap mahasiswa dan diharapkan menjadi modal pribadi yang lebih 

baik. 

 

 

 

  

 


