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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi menjadikan proses persaingan yang ada di dunia 

meningkat dan menuntut manusia untuk harus selalu berkembang, keadaan ini 

ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan banyaknya 

pengangguran serta membuat bertambah tingginya persaingan dalam 

memperoleh pekerjaan. Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, maka 

manusia perlu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dibutuhkan oleh perusahaan ataupun memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya 

di lingkungan masyarakat (Rizvi, Prawitasari & Soetjipto dalam Nugrasanti, 

2006). 

Dalam proses meningkatkan kualitas SDM, pendidikan memiliki peran 

penting untuk membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi yang 

dimiliki oleh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya (Helmawati, 2016). 

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab VI 

pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

informal, nonformal, dan formal. Pendidikan informal mencakup keluarga dan 

lingkungan pendidikan nonformal mencakup lingkungan masyarakat dan 

pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang 

yang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan 

tinggi. 

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 pada Bab 

V pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa perguruan tinggi merupakan kelanjutan 

pendidikan menengah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 
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masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kesenian (Bagus, 2015). 

Peserta didik dalam perguruan tinggi disebut dengan Mahasiswa. 

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan 

tinggi, mahasiswa sebagai seorang individu yang belajar dan meneliti, 

menggunakan akal pikiran secara aktif, cermat dan penuh perhatian untuk dapat 

memahami suatu ilmu pengetahuan (Monks, Knoers & Haditono dalam 

Ramadhani, 2016). 

Untuk menyelesaikan pendidikan di tahap perguruan tinggi, mahasiswa 

diwajibkan untuk mengerjakan tugas akhir dalam bentuk skripsi. Skripsi 

merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada akhir 

masa studinya berdasarkan hasil penelitian, kajian kepustakaan, atau 

pengembangan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama 

(Darmono & Hasan dalam Ramadhani, 2016). 

Dalam proses penyelesaian skripsi, mahasiswa biasanya diberikan waktu 

satu semester atau dalam enam bulan. Namun pada kenyataannya banyak 

mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan proses pengerjaan skripsi dengan 

tepat waktu dan harus menambah semester agar skripsinya dapat diselesaikan. 

Banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi 

dengan tepat waktu, salah satunya adalah prokrastinasi. Persentase lama 

menyelesaikan skripsi dapat dilihat pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1. Persentase Lama Penyelesaikan Tugas Akhir 
(https://dinus.ac.id/majors/B11/S1) 

 

Berdasarkan hasil tersebut, 50,67% mahasiswa menyelesaikan skripsi 

dalam waktu kurang dari satu semester, 38,57% mahasiswa menyelesaikan 

skripsi dalam waktu dua semester, 8,07% mahasiswa menyelesaikan skripsi 

dalam rentang waktu dua sampai tiga semester, dan 2,69% mahasiswa 

menyelesaikan skripsi lebih dari 3 semester. Persentase tersebut menunjukkan 

bahwa masih terdapat mahasiswa yang melebihi batas waktu dalam 

menyelesaikan skripsinya. 

Steel (dalam Oematan, 2013) mengatakan bahwa prokrastinasi adalah 

menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun individu 

mengetahui bahwa perilaku penundaanya tersebut dapat menghasilkan dampak 

buruk. Solomon & Rothblum (dalam Fauziah, 2015) juga berpendapat bahwa 

prokrastinasi merupakan kecenderungan menunda untuk memulai mengerjakan 

suatu tugas maupun menyelesaikan tugas tersebut secara keseluruhan dengan 

lebih memilih melakukan aktivitas lain yang tidak berguna sehingga tugas 

menjadi terhambat, tidak selesai tepat waktu, dan sering terlambat. 

Musslifah (2014) mengatakan bahwa prokrastinasi memberikan dampak 

yang bertahap pada pelakunya (prokrastinastor) seperti hasil yang kurang 

https://dinus.ac.id/majors/B11/S1
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maksimal dalam akademik, kuliah yang tidak tepat waktu, dan skripsi yang tidak 

selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Dampak lain dari prokrastinasi di luar 

akademik adalah kesulitan dalam mencari pekerjaan setelah lulus. IPK yang 

tidak memenuhi syarat akan sulit untuk mendapat tanggapan positif dari pihak 

perusahaan yang akan dimasuki. Kesempatan untuk menerapkan ilmu dan 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan menjadi 

sulit di dapat. Jika sudah demikian, waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang 

dikeluarkan akan terasa sia-sia karena tidak mencapai hasil yang diharapkan 

(Rizvi dkk., dalam Nugrasanti, 2006). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 

Maret 2018 sampai 30 Maret 2018 kepada 25 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang ditemukan bahwa dari 25 

mahasiswa yang diwawancarai terdapat 23 mahasiswa yang belum 

menyelesaikan skripsi dikarenakan adanya tindakan menunda untuk 

mengerjakan skripsi. Penundaan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan 

alasan tertentu, yaitu: mahasiswa secara sadar menunda menyelesaikan skripsi 

dikarenakan lebih memilih melakukan kegiatan lain yang lebih menyenangkan 

dan menghasilkan uang, mahasiswa menganggap skripsi masih bisa dikerjakan 

nanti karena tengat waktu yang diberikan masih panjang, mahasiswa merasa 

kurang atau tidak mampu dalam mengerjakan skripsi serta memahami teori-teori 

yang digunakan, mahasiswa kesulitan dalam mencari buku untuk menyelesaikan 

skripsi, mahasiswa merasa kurang mendapatkan dukungan dari teman-teman 

seperjuangan baik yang sudah lulus ataupun yang masih sama-sama 

menjalankan proses penyelesaikan skripsi, mahasiswa mempermasalahkan 

fasilitas yang kurang memadai seperti laptop dan printer yang rusak, mahasiswa 
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memikirkan tangunggan beban biaya yang dibutuhkan untuk mencetak 

kebutuhan skripsi di tempat lain, mahasiswa memiliki persepsi bahwa dosen 

pembimbing yang dihadapi adalah dosen yang menakutkan dan tidak adanya 

kecocokan dengan karakter mahasiswa sehingga melakukan penundaan 

menyelesaikan skripsi. 

Prokrastinasi menjadi tindakan yang memiliki dampak besar dan 

sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh mahasiswa, namun tanpa disadari mereka 

telah melakukan tindakan tersebut karena telah “terjebak” dalam zona nyaman 

prokrastinasi. Keyakinan mahasiswa dalam memahami terjadinya proses 

prokrastinasi dipengaruhi aspek kepribadian yang menjadi pusat kendali bagi 

pelakunya. Dalam ilmu psikologi, salah satu aspek kepribadian manusia yang 

memiliki pusat kendali mengenai penyebab internal dan eksternal dari sebuah 

peristiwa tertentu disebut dengan locus of control (Laili & Shofiah, 2013). 

Rotter (dalam Achadiyah & Laily, 2013) mengatakan bahwa locus of 

control adalah konsep yang menjelaskan apakah seorang individu merasa 

bahwa pengendalian hidupnya berada dalam genggaman tangan individu itu 

sendiri (internal locus of control) ataukah berada pada genggaman tangan orang 

lain atau hal lainnya (external locus of control). 

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecenderungan untuk melakukan 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi adalah faktor internal yang berasal 

dari dalam diri individu, yang disebut dengan internal locus of control. Internal 

locus of control adalah keyakinan individu bahwa sumber penentu dari suatu 

peristiwa atau kejadian dalam hidupnya dipengaruhi oleh usaha dan tingkah 

lakunya sendiri (Asri & Puspitadewi, 2017). 
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Peneliti memilih faktor internal locus of control untuk diteliti dengan 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi karena faktor dalam diri seseorang 

sangat menentukan bagaimana tindakan yang diambil untuk menyelesaikan 

skripsi. Menurut Ervinawati (dalam Rumiani, 2006) mengatakan bahwa faktor 

internal mempunyai potensi yang lebih besar untuk memunculkan prokrastinasi, 

namun jika terjadi interaksi antara faktor internal dan eksternal maka 

prokrastinasi yang terjadi semakin buruk. Keyakinan individu pada kemampuan 

diri sendiri sangat berpengaruh dalam fungsi menyelesaikan suatu tugas. Faktor 

internal dirasa lebih besar pengaruhnya sebab jika seorang mahasiswa merasa 

dirinya tidak mampu menyelesaikan skripsi dan menentukan prioritas, maka 

faktor dukungan dari eksternal yang membantu untuk menyelesaikan skripsi tidak 

akan besar pengaruhnya untuk mahasiswa. 

Levenson (dalam Laili & Shofiah, 2013) mengatakan bahwa mahasiswa 

dengan internal locus of control memiliki keyakinan bahwa hasil yang 

diperolehnya ditentukan oleh faktor-faktor di dalam dirinya seperti potensi, 

keterampilan, dan usaha. Sedangkan mahasiswa dengan external locus of 

control memiliki kenyakinan bahwa hasil yang diperolehnya ditentukan oleh 

faktor-faktor diluar dirinya seperti orang lain, nasib, peluang, dan keberuntungan. 

Laili & Shofiah (2013) keyakinan terhadap diri sendiri membuat individu 

dengan internal locus of control cenderung lebih percaya diri dan berpikir optimis 

dalam setiap langkahnya, mereka cenderung berusaha secara aktif untuk 

mencapai tujuan. Mahasiswa dengan internal locus of control ketika dihadapkan 

dengan masalah maka yang akan dilakukannya adalah mencari tahu darimana 

sumber permasalahannya tanpa menyalahkan keadaan, dan membuat langkah-

langkah maupun solusi untuk menyelesaikan masalahnya dengan tindakan yang 
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lebih baik, sehingga mahasiswa dengan internal locus of control lebih mampu 

mengendalikan prokrastinasi dengan mengandalkan segala potensi dalam 

dirinya. Berbeda dengan mahasiswa dengan external locus of control mereka 

percaya bahwa lingkunganlah yang menyebabkan gagal atau sukses dalam 

hidupnya. Mereka cenderung tidak peka untuk menyadari kesalahan, pasif, dan 

merasa tidak berdaya dalam mengendalikan lingkungan, sehingga dapat 

menjadikan prokrastinasi sebuah kebiasaan yang buruk dan salah satu strategi 

coping yang berupa penghindaran terhadap tugas-tugas akademik. Akibatnya, 

mahasiswa tidak mampu mencapai kinerja terbaiknya dalam memenuhi 

kewajiban akademik sesuai dengan ketentuan maupun tuntutan dunia kerja 

nantinya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara Internal Locus of Control dengan Prokrastinasi 

dalam Menyelesaikan Skripsi”. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara internal locus of control dengan prokrastinasi dalam 

menyelesaikan skripsi. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

psikologi yaitu psikologi pendidikan yang berhubungan dengan 

internal locus of control dan prokrastinasi dalam menyelesaikan 

skripsi. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi mahasiswa berkaitan dengan internal locus of control 

dan prokrastinasi. 


