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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perguruan tinggi merupakan lembaga tertinggi dalam pendidikan 

Indonesia yang mempunyai peran dalam menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran untuk mewujudkan pendidikan nasional. Pendidikan dan 

pengajaran yang dilakukan di perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak 

bibit unggul dan dapat menjadi generasi penerus bangsa. Hakekat perguruan 

tinggi di Indonesia dapat tercermin dalam Tridarma Perguruan Tinggi yaitu; 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Sejalan dengan Tridarma Perguruan Tinggi poin kedua, yaitu penelitian 

dan pengembangan, setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan di 

perguruan tinggi dituntut untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidang 

ilmu atau biasa disebut dengan skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah 

yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa pada jenjang S1. Tidak dapat 

dipungkiri skripsi yang menjadi syarat kelulusan dapat pula menjadi momok 

bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir. Pada umumnya 

pengerjaan tugas akhir skripsi diberikan waktu sekitar dua semester atau 

kurang lebih satu tahun. Namun kenyataannya, tidak sedikit mahasiswa yang 

menyelesaikan skripsi lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga 
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membuat mahasiswa tersebut harus memperpanjang masa studinya lagi untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi. Dalam menyelesaikan tugas akhir tidak 

jarang mahasiswa melakukan penundaan dan hal ini lah yang menjadi salah 

satu penyebab yang membuat tidak tepatnya waktu pengerjaan skripsi. 

Sebesar 95% mahasiswa melakukan prokrastinasi selama masa kuliah 

mereka (Senecal dalam Rosetti, 2011, h. 1). Goode (Hussain dan Sultan, 2010, 

h. 1898) yang menemukan 70% mahasiswa melakukan prokrastinasi. Dapat 

dikatakan perkiraan prokrastinasi didalam mahasiswa bervariasi dari 46% 

(Solomon & Rothblum, 1984, h.505) hingga 95% (Ellis & Knaus dalam 

Hussain dan Sultan, 2010, h. 1898). 

Fakta di atas menunjukkan bahwa prokrastinasi adalah masalah yang 

umum terjadi dan tidak sulit untuk menemukannya di dunia akademis. 

Penelitian mengenai prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang 

menyelesesaikan skripsi juga dilakukan di Universitas Indraprasta PGRI 

Jakarta, oleh dilakukan oleh ZM, Tatan (2012, h. 871), dengan sampel 

penelitian sebanyak 80 orang mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi 

dan hasil ditemukan terdapat enam faktor dominan yang menyebabkan 

mahasiswa melakukan prokrastinasi saat mengerjakan skripsi: pemahaman 

skripsi, panduan skripsi, peranan buku, penguasaan statistik, layanan 

bimbingan, intensitas bimbingan, dan kecemasan.   

Anggawijaya (2013, h. 8) dalam penelitiannya yang dilakukan di 

Fakultas Psikologi Universitas Surabaya angkatan 2012, ia menemukan 

sebanyak 64 subjek (38,6%) cenderung melakukan prokrastinasi akademik, 
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selain itu sebanyak 28 subjek (16,9%) masuk pada taraf yang tinggi dan lima 

subjek (3%) masuk pada taraf yang sangat tinggi. Jika dijumlah terdapat 58,5% 

dari keseluruhan subjek melakukan prokrastinasi akademik. Anggawijaya 

menambahkan lagi, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

positif antara depresi dan prokrastinasi akademik. Hal ini mempunyai arti 

semakin tinggi tingkat depresi maka semakin tinggi pula prokrastinasi 

akademik yang terjadi.  

Salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Semarang ialah 

Universitas Katolik Soegijapranata. Secara keseluruhan Universitas ini 

mempunyai delapan Fakultas, dari antara delapan fakultas tersebut, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis merupakan fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), memiliki tiga progdi yaitu Pajak, 

Akuntansi dan Manajemen.  

Pada tanggal 9 januari 2018, peneliti melakukan wawancara kepada 10 

mahasiswa progdi manajemen yang sedang mengambil skripsi. Kesepuluh 

mahasiswa yang peneliti wawancarai mengaku melakukan penundaan selama 

masa penyelesaian skripsi. Solomon dan Rothblum (1984, h.503) mengatakan 

bahwa batasan atau lamanya suatu penundaan dapat dikatakan sebagai 

prokrastinasi apabila penundaan tersebut dilakukan pada tugas yang penting, 

dilakukan secara berulang-ulang secara sengaja, menimbulkan perasaan yang 

tidak nyaman yang secara subjektif dirasakan oleh seorang prokrastinator. Hal-

hal tersebut peneliti temui pada para narasumber (berdasarkan hasil 

wawancara). Melihat dari pendapat Solomon dan Rothblum, perilaku menunda 
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yang dilakukan oleh kesepuluh narasumber merupakan bentuk dari 

prokrastinasi.  

Peneliti menemukan dalam wawancara tersebut bahwa terdapat banyak 

alasan yang membuat mahasiswa Manajemen melakukan prokrastinasi. 

Beberapa alasan diutarakan narasumber ialah, dikarenakan banyak dari 

mahasiswa manajemen yang menyambi bekerja, mahasiswa mengatakan tidak 

mempunyai waktu dan capai seusai bekerja hal itu membuat mahasiswa 

menunda. Selain dari itu, adanya rasa malas untuk memulai, adanya pemikiran 

bahwa masih banyak waktu untuk mengerjakan skripsi (mahasiswa merasa 

tidak ada “deadline” yang mengikat), lebih memilih melakukan hal yang lebih 

menyenangkan seperti bermain bersama teman dan membuka social media, 

dosen yang susah untuk ditemui dan susah dalam menemukan referensi juga 

menjadi alasan mahasiswa melakukan prokrastinasi.  

Berdasarkan penelitian Essau, Ederer, O’Callaghan dan Azchemann 

(2008) prokrastinasi pada level yang tinggi membawa dampak berupa depresi, 

kecemasan dan stres. Tjundjing (2006) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa prokrastinasi dapat menurunkan prestasi. Kerugian lain yang dihasilkan 

dari prokrastinasi menurut Solomon dan Rothblum (1984) ialah tugas yang 

tidak terselesaikan atau terselesaikan namun hasilnya tidak maksimal 

dikarenakan dikejar deadline.  

Kesepuluh narasumber yang peneliti wawancarai mengaku bahwa sadar 

melakukan penundaan dan sadar bahwa penundaan yang dilakukan 

menimbulkan dampak negatif, dari kesepuluh narasumber sebagian mahasiswa 
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mengatakan dampak negatif yang mereka rasakan dari prokrastinasi ialah tidak 

terlaksananya sasaran yang telah dibuat, seperti tertundanya untuk sidang 

proposal. Sisanya lagi mengatakan dampak negatif yang mereka rasakan ialah 

kecemasan karena merasa “dihantui” oleh skripsi yang tidak kunjung selesai. 

namun hal tersebut tetap dilakukan.    

Mahasiswa Progdi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang harus menyelesaikan 144 SKS untuk dapat lulus. 144 SKS tersebut 

pada umumnya dapat diselesaikan selama 7 semester atau 3,5 tahun. Berikut 

merupakan data kelulusan mahasiswa Manajemen Unika Soegijapranata, dari 

BMSI: 

Tabel 1 

Data Kelulusan Mahasiswa Progdi Manajemen 

Jumlah Mahasiswa Yang 

Masuk 

Jumlah Mahasiswa yang 

lulus 

Tahun Jumlah Tahun Jumlah 

2010 199 2014 135 

2011 204 2015 89 

2012 307 2016 142 

2013 276 2017 155 

2014 311 2018 128 

 

Data ini menunjukkan ketimpangan antara jumlah mahasiswa yang 

masuk dengan jumlah mahasiswa yang lulus. Berdasarkan buku panduan 

kemahasiswaan, jurusan Manajemen dapat diselesaikan dengan 3,5 tahun. 

Jumlah mahasiswa yang masuk pada tahun 2011 sejumlah 204 orang, namun 
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jumlah kelulusan pada 2015 hanya 89 orang. Ketimpangan tersebut juga terjadi 

pada tahun-tahun berikutnya.  

Melihat begitu umumnya prokrastinasi dikalangan mahasiswa dan 

banyaknya dampak negatif yang ditimbulkannya, prokrastinasi menjadi hal 

yang penting untuk diteliti. Salah satu tugas akademik yang menjadi sasaran 

prokrastinasi adalah skripsi yang mana merupakan syarat kelulusan 

mahasiswa. Kerugian yang ditimbulkan dari prokrastinasi yaitu terlambatnya 

penyelesaian kuliah, dari segi materiil, pada tingkat nasional setiap semester 

keterlambatan penyelesaian kuliah, terjadi penambahan biaya kuliah sampai 

triliunan rupiah, angka tersebut merupakan perkiraan akumulasi dari biaya 

pendidikan dan hidup mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi nasional 

(Prawitasari, 2012, h.89). Pada umumnya keterlambatan kelulusan mahasiswa 

juga merugikan Pemerintah, dari segi materiil Pemerintah telah memberikan 

subsidi pendidikan untuk mahasiswa yang terlambat lulus di seluruh Indonesia 

hingga mencapai 8 triliun rupiah (Triana, 2013, h.281). 

Terlepas dari segi materiil, menurut Onwuegbuzi (Prawitasari, 2012, 

h.89), secara non-materiil, prokrastinasi seringkali diikuti dengan marah, 

perasaan bersalah dan tidak berguna. Tidak hanya itu, kesulitan dalam 

menyelesaikan skripsi rentan disertai dengan ketidakjujuran akademik 

contohnya adanya jasa pembuatan skripsi sampai dengan jual beli gelar yang 

tentunya merugikan nama baik Perguruan Tinggi (Triana, 2013, h. 281). 

Sarjana yang terlambat lulus besar kemungkinan sering mengalami gangguan 

karier, kecemasan, kepercayaan diri, dan relasi sosial (Prawitasari, 2012, h.89). 
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Terlambatnya kelulusan mahasiswa juga merugikan lembaga Perguruan 

Tinggi. Dari sisi sumber daya masalah ini berdampak pada menumpuknya 

tuntutan kerja dan beban psikologis dosen (Prawitasari, 2012, h.89). 

Terdapat banyak faktor yang membuat mahasiswa melakukan 

prokrastinasi, rendahnya komitmen, rendahnya bimbingan dan dorongan, 

emotional stress, problem sosial, overconfidence, dan sakit. Kartadinata dan 

Tjundjing (2008) menemukan korelasi negatif sebesar  -0,377 antara 

prokrastinasi akademik dengan time management yang menjadikan time 

management sebagai salah satu faktor dari prokrastinasi akademik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solomon dan Rothblum (1984, h. 

508), mahasiswa melakukan penundaan dikarenakan takut akan kegagalan dan 

kemalasan dalam mengerjakan tugas. 

Prokrastinasi juga dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan untuk 

menetapkan aturan bagi dirinya sendiri dan menjalankannya (Vahedi, 

Mostafafi, dan Mortazanajad, 2009, h.153). Hal ini dapat diartikan mahasiswa 

yang sedang mengerjakan skripsi diharapkan dapat mengatur diri agar 

terhindar dari prokrastinasi. Alwisol (Liling, Nurcahyo, dan Tanojo, 2013, h. 

62) menyebutkan “kemampuan mengatur diri terkait dengan bagaimana 

seseorang menilai dan memaknai setiap tindakannya”. Kemampuan tersebut 

berkaitan dengan kecerdasan spiritual yang dipelajari oleh Zohar dan Marshall. 

Dalam buku Spiritual Inteligensi (Zohar dan Marshall, 2007) menulis: 

“kecerdasan spiritual memungkinkan saya bertanya apakah saya memang ingin 

berada pada situasi tersebut. Apakah saya lebih suka mengubah situasi 
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tersebut, memperbaikinya? Ini berarti…. memungkinkan saya untuk 

mengarahkan situasi itu” (Zohar dan Marshall, 2007, h. 5). 

Kecerdasan spiritual akan membantu seseorang untuk dapat 

memutuskan mana yang baik dan yang tidak baik, serta memikirkan 

kemungkinan yang akan terjadi serta mempunyai cita-cita untuk terus 

memperbaiki dirinya (Zohar dan Marshall, 2007). Seseorang yang memiliki 

kecerdasan yang tinggi memiliki kemampuan untuk menghadapi hal yang sulit 

dan bahkan mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk terus berjuang (Zohar 

dan Marshall, 2007). Prokrastinasi merupakan perilaku yang dapat membawa 

pada akibat negatif yang merugikan. Seorang mahasiswa yang memiliki 

kecerdasan spiritual yang tinggi akan mampu memikirkan setiap kemungkinan 

akibat dari tindakannya sehingga ia akan menghindari tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan. Hal ini salah satunya terwujud dengan mengerjakan tugas 

tepat waktu. 

Berikut merupakan penelitian sebelumnya mengenai prokrastinasi yang 

dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata: 

1. Hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa teknik arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata, hasil 

dari penelitian ialah terdapat hubungan negatif antara kontrol diri 

dengan prokrastinasi akademik (Sari, 2005). 

2. Hubungan self efficacy dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa, hasil dari penelitian ialah terdapat hubungan negatif 

yang signifikan antara self efficacy dengan prokrastinasi akademik. 
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Semakin tinggi self efficacy maka akan semakin rendah prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa, dan sebaliknya (Dewi, 2015; Yunita, 

2015).  

3. Hubungan antara kepercayaan diri dengan prokrastinasi akademik 

mahasiswa, hasil dari penelitian ialah terdapat hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan prokrastinasi 

akademik (Handayani, 2002).  

4. Hubungan antara kelelahan emosional dan ketangguhan psikologis 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa program profesi 

psikologi UNIKA Soegijapranata, hasil dari penelitian ialah terdapat 

hubungan antara kelelahan emosional dan ketangguhan psikologis 

dengan prokrastinasi akademik (Djara, 2016).  

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui “Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual dengan Prokrastinasi 

pada Mahasiswa Tingkat Akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progdi 

Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan 

antara kecerdasan spiritual dengan prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progdi Manajemen Universitas Katolik 

Soegijapranata. 
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C. Manfaat Penelitian 

Teoritis:  

Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu 

psikologi, khususnya psikologi pendidikan serta kajian ilmu yang terkait 

prokrastinasi dan kecerdasan spiritual. 

Praktis:  

Menambah informasi untuk mahasiswa tingkat akhir mengenai seberapa 

besar tingkat prokrastinasinya dalam mengerjakan skripsi serta pentingnya 

mengasah kecerdasan spiritual dalam menghadapi hambatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


