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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan penyebab terjadinya
prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Prokrastinasi
adalah perilaku menunda pekerjaan yang disengaja dan berulang-ulang walaupun
secara sadar mengetahui dampak buruk yang akan ditimbulkan. Jenis penelitian ini
adalah penelitian survei dengan metode pendekatan Cross-sectional Survei (survei
sekali waktu). Responden penelitian ini merupakan mahasiswa tingkat akhir yang
sedang menempuh mata kuliah skripsi/tugas akhir di salah satu PTS Yogyakarta
dengan jumlah partisipan sebanyak 100 orang. Pengambilan data dilakukan
menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan
Analisis Isi Kualitatif (AIK). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
kecenderungan mahasiswa untuk menunda melakukan revisi sesuai masukan dosen
pembimbing skripsi dapat dikatakan cukup rendah, dapat dilihat melalui terdapat 84%
mahasiswa yang langsung mengerjakan revisi tugas akhir sesuai masukan dosen,
kemudian terdapat 82% mahasiswa yang memberi tindakan terhadap kemajuan revisi
untuk mencapai target waktu yang ditentukan. Meskipun disisi lain terdapat 61%
mahasiswa yang cenderung melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan
daripada mengerjakan revisi sesuai masukan dosen pembimbing skripsi. Hasil dari
penelitian ini juga menunjukkan bahwa prokrastinasi pada responden digambarkan
sebagai tindakan mengabaikan tugas, melakukan hal yang tidak relevan, mengulur
waktu, lebih memilih melakukan aktivitas yang menyenangkan, merasa masih
memiliki waktu luang, tidak mampu memenuhi target yang ditentukan serta motivasi
yang rendah. Penyebab responden mengalami kecenderungan menunda melakukan
revisi sesuai masukan dosen pembimbing skripsi adalah rasa malas, mood, kecemasan,
stress, kondisi mental, motivasi rendah, niat, merasa lelah, sibuk bekerja, penumpukan
tugas, bermain game dan sosial media, referensi yang terbatas, serta deadline atau batas
pengumpulan tugas lain yang mendesak.
Kata kunci: prokrastinasi, mahasiswa, tugas akhir
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ABSTRACT
This study aims to determine the description and causes of procrastination in students
who are completing their research paper. Procrastination is the behavior of delaying work that
is intentional and repetitive even though consciously knows the bad effects that will be caused.
This type of research is a survey research with a cross-sectional survey approach (one time
survey). The respondents of this study were final year students who were taking research paper
courses at one of the PTS Yogyakarta with a total of 100 participants. Data collection was
done using a questionnaire. The data obtained were then analyzed using Qualitative Content
Analysis (AIK). The results of this study indicate that the tendency of students to delay making
revisions according to the input of the thesis supervisor can be said to be quite low, it can be
seen through there are 84% of students who directly work on the revision of the final project
according to the input of the lecturer, then there are 82% of students who take action on
progress revision to achieve the specified time target. Although on the other hand there are
61% of students who tend to do other activities that are more fun than doing revisions
according to the input of the thesis supervisor. The results of this study also show that
procrastination in respondents is described as an act of ignoring tasks, doing irrelevant things,
buying time, preferring to do fun activities, feeling they still have free time, unable to meet the
specified targets and low motivation. The causes of respondents experiencing a tendency to
delay making revisions according to the input of the thesis supervisor are feeling lazy, mood,
anxiety, stress, mental condition, low motivation, intention, feeling tired, busy working,
stacking tasks, playing games and social media, limited references, and deadlines or deadlines
for other urgent assignments.
Keywords : procrastination, student, research paper
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mahasiswa merupakan pelajar yang dituntut untuk mandiri dalam
melakukan berbagai macam hal terutama dalam hal kegiatan perkuliahan, salah
satunya adalah dalam penyelesaian tugas-tugas harian ataupun tugas akhir.
Tugas akhir/skripsi menjadi kewajiban yang harus diselesaikan mahasiswa
sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Seorang mahasiswa diberi
kebebasan untuk memilah sendiri setiap hal yang harus dilakukan sehingga
mahasiswa harus sadar akan setiap konsekuensi yang akan diterima dari setiap
keputusan yang diambil.
Berdasarkan tugas perkembangannya, mahasiswa termasuk dalam masa
perkembangan dewasa awal sesuai rentang usianya. Menurut Arnet (dalam
Santrock, 2012) seseorang dikatakan dewasa awal apabila berada pada rentang
usia 18-25 tahun. Seseorang dikatakan dewasa awal apabila sudah memasuki
tahap pertanggungjawaban (responsible stage) dan tahap pencapaian (achieving
stage).

Tahap

pertanggungjawaban

adalah

tahapan

dimana

individu

memikirkan tujuan jangka panjang dan permasalahan yang berkaitan dengan
tanggung jawab mereka. Tahap pencapaian adalah tahapan dimana individu
menggunakan informasi dan pengetahuan untuk memperoleh kemandirian dan
keahlian untuk mengejar target pada karir mereka (Schaie dalam Papalia et all,
2009).
Salah satu ciri kematangan psikologi pada dewasa awal menurut
Mappiare dalam (Fatimah, 2015) adalah berorientasi pada tugas, tujuan-tujuan
yang jelas dan kebiasaan kerja yang efisien, dan mengendalikan perasaan
probadi. Hal tersebut secara tidak langsung menuntut mahasiswa yang sudah
memasuki tahap perkembangan dewasa awal untuk mandiri, bertanggung
jawab, dan berprestasi dalam masa perkuliahan. Salah satu tanggung jawab
yang dimiliki mahasiswa agar dianggap mampu menyelesaikan program studi
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Strata 1 (Sarjana) adalah dengan pengerjaan skripsi (Nugroho et al., 2015).
Akan tetapi dalam proses pengerjaan skripsi kerap kali ditemukan banyak
mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan skripsinya dengan tepat waktu,
fenomena ini disebut dengan perilaku prokrastinasi. Fenomena prokrastinasi
pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir tersebut menunjukkan
bahwa terdapat mahasiswa yang belum memiliki kematangan psikologis yang
baik dalam menghadapi tugasnya, sehingga dapat dikatakan tidak adaptif
terhadap tuntuan dan tanggung jawab pribadi.
Prokrastinasi didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk
dengan sengaja menunda pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya dan
melakukan hal-hal menyenangkan yang tidak mendukung penyelesaian
pekerjaan tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang dimiliki meskipun
mengetahui konsekuensi yang akan diterima (Wolters, 2003 dalam Fauziah,
2015). Menurut Burka dan Yuen dalam (Muzaqi & Arumsari, 2014)
Prokrastinasi dapat terjadi pada semua orang tanpa memandang jenis kelamin,
usia, dan status sosialnya baik sebagai pekerja ataupun pelajar.
Fakta prokrastinasi di kalangan mahasiswa merupakan fenomena yang
menjamur saat ini. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ellis dan Knaus 1977 (dalam Rumiani, 2006) yang mengatakan bahwa
prokrastinasi pada awalnya banyak dilakukan di lingkungan akademik, yaitu
kurang lebih 70% mahasiswa melakukan prokrastinasi. Yong, 2010 (dalam
Rahardjo et al., 2013) mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik dapat
ditemukan di kalangan mahasiswa, baik mahasiswa dari lembaga publik
maupun mahasiswa dari lembaga swasta. Penelitian yang dilakukan oleh
Solomon dan Rothblum (1984) memperkirakan bahwa sekitar 25% hingga 75%
dari mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik (Wibowo, 2014)
Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil pra riset yang dilakukan
peneliti terhadap salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Yogyakarta
dengan kategori subjek mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi.
Penyebaran angket dilakukan melalui “Google Form” dengan responden yang
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digunakan berjumlah 57 mahasiswa. Hasil survey diperoleh data sebagai
berikut :

Gambar 1. Survei Awal Alasan Perilaku Prokrastinasi Dalam Menyelesaikan Skripsi
Sumber: Hasil Kuesioner melalui Google Form (2019)
Melalui data survei di atas diketahui bahwa terdapat 73.7% atau 42
responden dari 57 responden berperilaku sengaja menunda untuk mengerjakan
tugas akhir, 14% atau 8 responden mengaku terkadang menunda dan 12.3%
atau 7 responden tidak merasa menunda. Terdapat 60% atau 34 responden yang
mengakui sibuk untuk melakukan kegiatan lain saat sedang mengerjakan
skripsi, dan 36.8% atau 21 responden menjawab terkadang serta 3.5% atau 2
responden yang menjawab tidak. Terdapat 36.8% atau 21 responden merasa
kesulitan dalam mengatur waktu antara mengerjakan skripsi dan kegiatan lain,
40.4% atau 23 responden merasa terkadang mengalami kesulitan mengatur
waktu dan 22.8% atau 13 responden merasa tidak mengalami kesulitan dalam
mengatur waktu. Terdapat 54.4% atau 31 responden menyatakan belum ada
niat untuk menyelesaikan skripsi, 31.5 atau 18 responden terkadang niat
terkadang tidak, serta 14% atau 8 responden merasa tidak membutuhkan waktu
yang lama untuk mengumpulkan niat dalam mengerjakan tugas akhir.
Berdasarkan hasil pra riset di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar mahasiswa melakukan perilaku prokrastinasi dalam menyelesaikan
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skripsinya,

dan

terdapat

dua

alasan

terbesar

mahasiswa

melakukan

prokrastinasi yaitu sengaja menunda dengan frekuensi sebesar 73,7% dari total
100% dan sibuk mengerjakan kegiatan lain dengan frekuensi sebesar 60% dari
total 100%. Melihat alasan-alasan yang dikemukakan, maka asumsi sementara
dari faktor-faktor penyebab prokrastinasi adalah pilihan untuk sengaja menunda
yang berasal dari dalam diri sendiri dan melakukan kegiatan eksternal
akademik. Sejalan dengan hasil tersebut, Wolters dalam (Fauziah, 2015) juga
mengatakan bahwa prokrastinator (sebutan bagi pelaku prokrastinasi)
menyadari bahwa tugas-tugas yang dihadapi cukup penting dan bermanfaat
bagi dirinya, akan tetapi dengan sengaja menunda secara berulang-ulang
sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman, cemas, dan merasa bersalah.
Terkait dengan munculnya perilaku prokrastinasi, Azar, 2013 dalam
(Saman, 2017) menjelaskan bahwa prokrastinasi adalah suatu kecenderungan
untuk menunda dalam memulai maupun menyelesaikan pekerjaan secara
keseluruhan, tetapi melakukan aktivitas lain yang tidak berguna. Djamarah,
2002 dalam (Saman, 2017) mengemukakan bahwa banyak mahasiswa yang
mengeluh karena tidak dapat membagi waktu kapan harus memulai dan
mengerjakan sesuatu sehingga waktu yang seharusnya dapat bermanfaat
terbuang dengan percuma. Rosario, dkk., 2009 dalam (Saman, 2017)
mengemukakan bahwa ketidakmampuan mengelola dan memanfaatkan waktu
merupakan salah satu ciri dari prokrastinasi akademik. Lee, 2005 dalam
(Saman, 2017) mengemukakan bahwa mahasiswa kadang lupa waktu ketika
melakukan suatu kegiatan, termasuk dalam kegiatan keorganisasian.
Saman (2017) menjelaskan bahwa beberapa ahli memaknai penundanundaan secara negatif dan penuh pesimisme, dengan menganggapnya sebagai
suatu gangguan yang menetap dan tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya
diturunkan sampai batas “normal”. Menurut (Prawitasari, 2012) prokrastinasi
merupakan suatu penyimpangan yang dapat diatasi melalui perubahan perilaku,
pemikiran (kognitif), dan motivasi. Menurut DeBruin & Rudnick dalam
(Saman, 2017) konsekuensi dari prokrastinasi akademik adalah meningkatkan
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kecemasan dalam menghadapi ujian, kegagalan untuk memenuhi tenggang
waktu pengumpulan tugas, kemampuan menulis yang buruk, nilai yang lebih
rendah, dan buruknya persiapan ketika menghadapi ujian.
Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa prokrastinasi akademik adalah suatu perilaku menunda pekerjaan yang
dilakukan mahasiswa terhadap tugas dan tanggung jawab yang ia miliki pada
lingkungan akademik, atau dengan kata lain mahasiswa mengalami
maladjustment terhadap proses penyelesaian tugas yang dimiliki. Adapun
definisi operasional prokrastinasi akademik pada penelitian ini adalah suatu
kecenderungan menunda melakukan revisi sesuai masukan yang telah diterima
dari dosen pembimbing skripsi. Dengan kata lain, konsep prokrastinasi dalam
penelitian ini ditempatkan sebagai suatu situasi adjustment/maladjustment,
dalam konteks pengerjaan tugas akhir sebagai mahasiswa.
Prokrastinasi akademik disebabkan oleh ketidakmampuan mahasiswa
dalam membagi waktu (Djamarah, 2002), lupa waktu saat sedang melakukan
suatu kegiatan (Lee, 2005), ketidakmampuan mengelola dan memanfaatkan
waktu (Rosario dkk., 2009), takut gagal, kemalasan dan penolakan terhadap
tugas (Rozak, 2017). Dari penyebab-penyebab di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa prokrastinasi akademik terjadi karena ketidakmampuan mahasiswa
dalam mengambil keputusan untuk memilih menyelesaikan tugas akademik,
rasa malas, penolakan tugas dan takut gagal. Kendati demikian, pengaruh
individu (Internal) bukan satu-satunya penyebab terjadinya prokrastinasi.
Penelitian yang dilakukan Fauziah (2015) menyebutkan bahwa lingkungan juga
turut mempengaruhi perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Dengan
kata lain perilaku prokrastinasi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal dari
individu tersebut.
Sebagian besar penelitian sebelumnya belum memberikan penjelasan
yang lebih dalam terkait gambaran perilaku prokrastinasi dan penyebab
terjadinya prokrastinasi secara khusus di kalangan mahasiswa. Penelitian
mengenai prokrastinasi akademik yang dilakukan selama ini lebih banyak
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bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel prokrastinasi dengan
variabel lain menggunakan metode kuantitatif. Adapun contoh penelitian
sebelumnya adalah Damri (2017), Febritama (2018), M.Thahir (2015),
Nugroho (2015) Febritama (2018), Ursia (2013). Kelima penelitian tersebut
cenderung meneliti mengenai hubungan antara prokrastinasi dengan variabel
lain dan tidak mengungkap penyebab perilaku prokrastinasi itu sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang belum mengungkap
gambaran perilaku prokrastinasi dan penyebab perilaku prokrastinasi tersebut,
maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar mengetahui gambaran
perilaku prokrastinasi dan penyebab terjadinya prokrastinasi dengan cara
berfokus untuk mengidentifikasi lebih dalam terkait penyebab-penyebab
perilaku prokrastinasi di kalangan mahasiswa dengan menggunakan responden
penelitian yang lebih banyak dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih
bervariasi. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjelaskan gambaran dan
penyebab perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang sedang
menyelesaikan tugas akhir secara lebih spesifik sehingga baik mahasiswa
maupun dosen dapat mengetahui bagaimana gambaran dan apa yang
menyebabkan mahasiswa mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaian
tugas akhirnya. Setelah mengetahui gambaran dan penyebab mahasiswa
mengalami prokrastinasi dalam mengerjakan revisi tugas akhitnya, maka baik
mahasiswa maupun dosen dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi
terjadinya prokrastinasi itu sendiri.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang ingin dijawab
dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana gambaran prokrastinasi mahasiswa saat menyelesaikan
tugas akhir?
b. Apa yang menyebabkan mahasiswa mengalami prokrastinasi saat
menyelesaikan tugas akhir
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran prokrastinasi pada
mahasiswa salah satu PTS di Yogyakarta dalam menyelesaikan tugas akhir
serta mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku prokrastinasi tersebut.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
tepat bagi mahasiswa dan para dosen mengenai prokrastinasi yang dialami
mahasiswa sehingga dapat menyikapi perilaku prokrastinasi akademik dengan
tepat.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan
terutama dalam bidang psikologi pendidikan guna mengetahui permasalahan
yang terjadi mengenai fenomena prokrastinasi pada mahasiswa tingkat akhir.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para peneliti
berikutnya guna mengembangkan penelitian sejenis, terutama dalam hal perilaku
prokrastinasi serta hubungannya dengan variabel lain.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama di
kalangan mahasiswa saat menyelesaikan skripsi sebagai gambaran dan penyebab
perilaku prokrastinasi itu sendiri. Serta diharapkan dapat mencegah pembaca
mengalami prokrastinasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Prokrastinasi
1. Pengertian Prokrastinasi
Istilah prokrastinasi pertama kali dicetuskan oleh Brown dan Holtzman
pada tahun 1967 yang berasal dari bahasa Latin, yakni Procrastination dengan
awalan “pro” yang berarti mendorong maju atau bergerak maju dan dengan
akhiran “crastinus” yang berarti keputusan hari esok, maka jika digabungkan
menjadi ”menunda sampai hari berikutnya” (Gufron, 2012). Setiap penundaan
dalam menghadapi tugas disebut dengan prokrastinasi terlepas dari penundaan
tersebut didasari oleh suatu alasan ataupun tidak (Gufron, 2012).
Prokrastinasi adalah penundaan secara sengaja dari kegiatan yang
dianggap penting meskipun potensi untuk mendapatkan konsekuensi negatif
lebih besar daripada potensi untuk mendapatkan konsekuensi positif dari
penundaan tersebut (Klingsieck, 2013). Menurut Farouq (2010) dalam (Julyanti
&

Aisyah,

2015)

prokrastinasi

merupakan

ketidakmampuan

untuk

memanfaatkan waktu secara efektif yang mengakibatkan individu menjadi suka
bermalas-malasan, menunda-nunda pekerjaannya, dan menghabiskan waktu
yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. (Julyanti & Aisyah,
2015) mengatakan bahwa prokrastinasi adalah bentuk penghindaran terhadap
tugas yang disebabkan oleh perasaan tidak senang terhadap tugas tersebut dan
takut untuk gagal dalam mengerjakannya.
Menurut Steel (2010) dalam (Ursia et al., 2013) prokrastinasi adalah
perilaku menunda pekerjaan dengan sengaja walaupun individu mengetahui
dampak buruk dari penundaan tersebut di masa depan. Dampak yang
ditimbulkan dari sikap prokrastinasi yaitu tugas yang tidak terselesaikan,
ataupun terselesaikan namun hasil yang didapatkan tidak maksimal,
menimbulkan

kecemasan

sepanjang

waktu

pengerjaan

tugas,

sulit
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berkonsentrasi karena ada perasaan cemas, sehingga motivasi belajar dan
kepercayaan diri menjadi rendah.
Ferrari (1995) dalam (Fauziah, 2015) mengatakan bahwa prokrastinasi
akademik merupakan suatu perilaku penundaan yang dapat termanifestasikan
dalam aspek-aspek yang dapat diukur dan diamati. Solomon dan Rothblum
(1984)

mengemukakan

bahwa

prokrastinasi

akademik

merupakan

kecenderungan yang dialami oleh seseorang untuk menunda tugas akademik
secara terus menerus.
Solomon dan Rothblum (1984) dalam (Khairat et al., 2014) mengatakan
ada enam area akademik yang sering dijadikan pelajar sebagai “bahan”
prokrastinasi. Enam area tersebut meliputi :
a.

Menulis : merupakan penundaan dalam melakukan kewajiban
seperti menulis makalah, laporan praktikum, serta tugas menulis
lainnya

b. Belajar untuk menghadapi ujian : penundaan untuk belajar dalam
menghadapi ujian mid ataupun akhir semester.
c. Membaca : penundaan untuk membaca buku referensi pendukung
penyelesaian tugas akademik
d. Tugas

administratif

:

merupakan

bentuk

penundaan

dalam

menyelesaikan tugas-tugas administratif seperti membayar SPP,
melakukan registrasi ulang, mengembalikan buku ke perpustakaan
dan lain sebagainya.
e. Menghadiri pertemuan : merupakan bentuk penundaan dengan
datang terlambat menghadiri perkuliahan, praktikum, dan pertemuan
lainnya.
f. Kinerja akademik secara keseluruhan : merupakan bentuk penundaan
dalam mengerjakan tugas-tugas akademik secara keseluruhan.
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi
akademik pada mahasiswa merupakan perilaku menunda yang dilakukan secara
sengaja dan terjadi secara berulang-ulang meskipun secara sadar mengetahui
dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut. Dampak buruk
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yang dapat terjadi antara lain perasaan cemas, hasil dari tugas yang kurang
maksimal, motivasi belajar, dan kepercayaan diri menjadi rendah.
2. Aspek Prokrastinasi Akademik
Aspek-aspek prokrastinasi akademik menurut Schouwenburg dalam
(Nugroho et al., 2015) adalah penundaan untuk memulai dan menyelesaikan
tugas akhir, keterlambatan atau kelambanan dalam menyelesaikan tugas akhir,
kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas
lain yang lebih menyenangkan. Menurut Ferrari dalam (Fauziah, 2015) perilaku
prokrastinasi akademik termanifestasikan dalam indikator tertentu dan dapat
diamati dari ciri-ciri atau aspek sebagai berikut; 1) Penundaan untuk memulai,
2) Keterlambatan dalam menyelesaikan karena melakukan hal yang tidak
dibutuhkan, 3) Kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dengan
kinerja aktual 4) Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan.
Adapun penjelasan mengenai keempat aspek prokrastinasi tersebut dalam
(Ghufron & Risnawati, 2012) adalah sebagai berikut;
a. Penundaan memulai
Prokrastinator mengetahui bahwa tugas yang dihadapi harus segera
diselesaikan dan berguna bagi dirinya namun dia tetap menunda untuk
segera memulai mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas tersebut.
b. Adanya kelambanan yang disengaja.
Seorang prokrastinator cenderung membutuhkan waktu yang lama
dan berlebihan hanya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tugas yang
ia miliki dan melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan atau tidak
mendukung proses penyelesaian tugas serta tidak memperhitungkan batas
waktu yang ia miliki.
c. Adanya kesenjangan waktu
Kesenjangan waktu

yang dimaksud

adalah antara rencana

mengerjakan tugas dan kinerja secara aktual. Seorang prokrastinator
cenderung kurang mampu dalam melakukan sesuatu sesuai dengan batas
waktu yang telah ditentukan sebelumnya sehingga mereka sering
mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu
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yang ditentukan, baik yang ditentukan oleh orang lain maupun oleh dirinya
sendiri.
d. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan
Seorang prokrastinator cenderung lebih memprioritaskan diri terhadap
kegiatan yang kurang bermanfaat daripada mengerjakan tanggung jawabnya
sebagai mahasiswa. Mereka dengan sengaja menunda mengerjakan
tugasnya dan menggunakan waktu yang ia miliki untuk melakukan aktivitas
yang lebih menyenangkan, misalnya melakukan hobi yang disukai, bermain
game, membuka sosial media dan lain sebagainya.
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek dari
prokrastinasi akademik adalah menunda mengerjakan tugas dengan sengaja,
mempersiapkan diri untuk mulai mengerjakan secara berlebihan, kurang
mampu dalam mengelola waktu yang dimiliki, serta kemampuan untuk
menentukan prioritas yang kurang baik dalam beraktivitas.
3. Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Prokrastinasi Akademik
Fauziah (2015) mengatakan bahwa secara analisis kualitatif terdapat
faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan prokrastinasi baik internal
maupun eksternal. Adapun faktor internal meliputi kondisi psikologis dan
kondisi fisik. Kondisi fisik yakni individu merasa ngantuk, capek dan lelah
dikarenakan adanya berbagai aktivitas di dalam dan di luar kampus sehingga
individu cenderung memilih untuk beristirahat dari pada mengerjakan tugas
akhir.
Pada konteks kondisi psikologis, hal ini berkaitan dengan individu tidak
memahami instruksi dalam mengerjakan tugas atau individu tidak menguasai
materi yang diberikan. Lalu terdapatnya rasa malas, dan kecenderungan
individu untuk mengikuti suasana hati (mood), tidak dapat mengatur waktu
antara kegiatan perkuliahan dengan kegiatan diluar perkuliahan, selain itu juga
yang menjadi pemicu terjadinya prokrastinasi adalah ketika seseorang lebih
memilih suka melakukan hal-hal yang lebih menarik atau menyenangkan
seperti bermain game dan menonton film sehingga mengabaikan tugas
akademiknya.
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Faktor eksternal yang memengaruhi prokrastinasi adalah terdapatnya
tingkat kesulitan tugas, kurangnya referensi (sumber yang terbatas), jadwal
pengumpulan tugas yang masih lama, mengandalkan bantuan orang lain,
adanya penumpukan tugas dan kecenderungan untuk lebih mengutamakan
kegiatan lain di luar konteks perkuliahan (Fauziah, 2015).
Gufron (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi prokrastinasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal.
a. Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang terdapat di dalam diri individu, yang
meliputi:
1. Kondisi fisik
Faktor dari dalam yang mempengaruhi perilaku prokrastinasi
adalah keadaan fisik dan kondisi kesehatan seseorang. Dalam keadaan
lelah individu cenderung akan melakukan prokrastinasi.
2. Kondisi psikologis
Motivasi yang dimiliki seseorang juga dapat mempengaruhi
prokrastinasi, semakin tinggi motivasi yang dimiliki individu ketika
menghadapi tugas akhir maka kecenderungan untuk mengalami
prokrastinasi akan lebih rendah.
b. Faktor eksternal.
Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri individu, yang meliputi :.
1. Kondisi lingkungan
Lingkungan yang memiliki pengawasan yang rendah akan
cenderung menimbulkan perilaku prokrastinasi dibandingkan dengan
lingkungan yang penuh dengan pengawasan. Tingkat atau level sekolah
serta lokasi sekolah apakah di desa maupun dikota tidak mempengaruhi
perilaku prokrastinasi seseorang. Vahed (2009) dalam (Gufron, 2012)
juga mengatakan bahwa kondisi lingkungan dengan pengawasan yang
rendah juga cenderung meningkatkan perilaku prokrastinasi.
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku
prokrastinasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.
Gufron (2012) juga mengatakan bahwa faktor tersebut dapat memunculkan
perilaku

prokrastinasi

maupun

meningkatkan

kecenderungan

perilaku

prokrastinasi seseorang yang disebabkan oleh pengaruh faktor tersebut.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori faktor-faktor yang
memengaruhi prokrastinasi menurut Fauziah (2015) dan Gufron (2012) tersebut
untuk kemudian digunakan sebagai dasar pengkategorisasian respon yang
diterima dengan harapan, mampu mendapatkan jawaban atas penyebab
prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
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B. DEWASA AWAL
1. Definisi Dewasa Awal
Masa dewasa awal adalah transisi antara masa remaja menuju masa
dewasa (Santrok, 2012). Menurut Arnett (dalam Santrock, 2012) usia dewasa
awal adalah 18-25 tahun,. Menurut Mappiare dalam (Putri, 2018) masa dewasa
awal termasuk ke dalam masa transisi, yaitu transisi fisik (physical transition),
transisi intelektual (cognitive transition), dan transisi peran sosial (social role
transition). Berdasarkan beberapa definisi dewasa awal di atas, dapat
disimpulkan bahwa masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja
menuju masa dewasa dari segi kognitif, fisik dan peran sosial dalam
masyarakat.
Adapun seseorang dikatakan dewasa awal jika sudah masuk dalam
rentang usia 20 sampai 40 tahun (P. Henrietta P.D.A.D.S., 2012). Berdasarkan
hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa masuk kedalam tahap
perkembangan dewasa awal. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Mahasiswa merupakan pelajar perguruan tinggi serta dalam struktur pendidikan
Indonesia menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang
lainnya. Pada dasarnya individu yang dikatakan mahasiswa adalah mereka yang
melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan setelah menempuh masa pendidikan
SMA dan rata rata memiliki usia 18 tahun ke atas. Maka dari itu dapat
dikatakan bahwa mahasiswa sudah memasuki tahap perkembangan dewasa
awal jika dilihat berdasarkan usianya.
2. Perkembangan Dewasa Awal
Model rentang kehidupan perkembangan kognitif K.Warner Schaie
(Papalia; Olds; Feldman, 2009) mengatakan bahwa masa dewasa awal masuk
ke dalam tahap pencapaian (achieving stage). Dalam tahap ini dikatakan bahwa
dewasa awal tidak lagi memperoleh pengetahuan dan keterampilan hanya untuk
memperoleh pengetahuan semata, tetapi digunakan untuk mengejar tujuan,
seperti karier dan keluarga.
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Dilihat dari perkembangan kognitifnya, seorang yang masuk pada tahap
perkembangan dewasa awal seharusnya sudah mampu berpikir reflektif dan
menekankan pada logika kompleks serta melibatkan intuisi dan emosi (Papalia;
Olds; Feldman, 2009). Jika dilihat dari sisi kematangan fisiologis, seseorang
dapat dikatakan dewasa apabila ia dapat menemukan identitas diri, mandiri, dan
membangun suatu hubungan. Selain itu, dimulainya kedewasaan lebih ditandai
oleh munculnya keterkaitan antara otonomi, kontrol diri, dan tanggung jawab
pribadi.
Dewasa awal adalah masa kematangan fisik dan psikologis manusia.
Menurut Mappiare dalam (Fatimah, 2012)

terdapat tujuh ciri kematangan

psikologis, yaitu ;
a. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego ;
Orang yang memiliki kematangan psikologis tidak condong terhadap
perasaan diri sendiri dan kepentingan pribadinya, melainkan cenderung
untuk berorientasi pada tugas
b. Tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien;
Seseorang yang dikatakan matang secara psikologis adalah mereka yang
mampu melihat dengan jelas tujuan yang ingin dicapainya, bekerja secara
terbimbing, serta mengetahui mana yang pantas dan tidak,
c. Mengendalikan perasaan pribadi;
Seseorang yang dikatakan matang adalah mereka yang tidak dikuasai
oleh perasaannya melainkan mampu mengendalikan perasaan sendiri ketika
berhadapan dengan oranglain maupun dengan suatu pekerjaan.
d. Keobjektifan;
Seseorang yang dikatakan matang adalah mereka yang bersikap
objektif, seperti berusaha mencapai keputusan sesuai dengan kenyataan
yang di hadapi.
e. Menerima kritik dan saran;
Seseorang yang dikatakan matang adalah mereka yang realistis dalam
mencapai sesuatu, sadar akan dirinya yang tidak dapat selalu benar,
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sehingga terbuka akan kritik dan saran orang lain untuk kemajuan dirinya
sendiri.
f. Pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi;
Seseorang yang dikatakan matang adalah mereka yang mau memberi
kesempatan pada orang lain, memberi bantuan untuk mencapai tujuan.
Menyadari akan beberapa hal mengenai usaha yang dilakukannya tidak
selalu dapat dinilainya secara sungguh-sungguh, maka dari itu dia
memerlukan bantuan orang lain, di sisi lain ia tetap bertanggung jawab
secara pribadi akan usaha-usahanya.
g. Penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru;
Seseorang yang dikatakan matang adalah mereka yang fleksibel serta
dapat menempatkan diri terhadap kenyataan yang dihadapinya dengan
situasi-situasi baru.
C. Tugas Akhir
Tugas akhir atau skripsi adalah suatu bentuk tugas akhir berupa karya tulis
ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai suatu syarat untuk mengakhiri
program S1. Tugas akhir harus mencerminkan kajian permasalahan yang terkait
dengan bidang disiplin ilmu yang dijalani mahasiswa itu sendiri. Tugas akhir
disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan
secara seksama, pengembangan desain instruksional atau organisasi dan
pembahasan kritis terhadap karya tulis dengan berkonsultasi pada dosen
pembimbing (Buku Pedoman Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma, 2015) (Buku Pedoman Program Studi Psikologi
Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma 2015).
D. Kerangka Berpikir
Prokrastinasi adalah perilaku menunda pekerjaan yang dilakukan dengan
sengaja dan secara sadar meskipun individu mengetahui dampak dari penundaan
terhadap masa depan (Steel, 2010 dalam Ursia et al., 2013). Menurut Ferrari, dkk
(dalam Fauziah, 2015) perilaku prokrastinasi memiliki beberapa aspek yaitu
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penundaan memulai, kelambanan yang disengaja, kesenjangan waktu dan prioritas
kegiatan yang kurang baik.

Pada aspek penundaan memulai, seorang

prokrastinator tahu bahwa tugas yang dihadapi harus segera diselesaikan namun ia
tetap memilih menunda untuk segera memulai. Dalam aspek kelambanan yang
disengaja, seorang prokrastinator cenderung membutuhkan waktu yang lama hanya
untuk mempersiapkan dirinya menghadapi atau mulai mengerjakan tugas yang ia
miliki. Pada aspek kesenjangan waktu, seorang prokrastinator kurang mampu
dalam melakukan sesuatu sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga
mereka mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan waktu
yang ditentukan. Pada aspek prioritas kegiatan yang kurang baik, seorang
prokrastinator cenderung lebih memprioritaskan diri terhadap kegiatan yang kurang
bermanfaat daripada mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.
Perilaku prokrastinasi dapat terjadi dipengaruhi oleh faktor internal dan
faktor eksternal dari individu. Faktor internal mencakup kondisi fisik dan kondisi
psikologis sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan dan pola asuh
orang tua (Gufron, 2012). Berkaitan dengan kondisi fisik, prokrastinasi pada
mahasiswa dapat terjadi apabila mahasiswa mengalami kelelahan setelah
melakukan aktivitas di luar maupun di dalam kampus sehingga mahasiswa
cenderung untuk memilih beristirahat terlebih dahulu dan menunda untuk
mengerjakan tugas.
Kondisi psikologis mahasiswa yang cenderung mengikuti suasana hati
(mood), rasa malas, tidak memahami instruksi dan materi yang diberikan, serta
tidak dapat mengatur waktu menyebabkan mahasiswa mengalami prokrastinasi
terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa (Fauziah, 2015).
Motivasi juga dapat memengaruhi prokrastinasi, individu yang memiliki motivasi
yang tinggi dalam menghadapi tugas maka kecenderungannya untuk melakukan
prokrastinasi akan lebih rendah, begitu pula sebaliknya (Gufron, 2012).
Kondisi lingkungan dengan pengawasan yang rendah cenderung akan
menciptakan perilaku prokrastinasi dibandingkan kondisi lingkungan yang penuh
dengan pengawasan (Gufron. 2012). Kondisi lingkungan dengan pengawasan yang
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rendah tidak hanya dapat menimbulkan perilaku prokrastinasi namun juga dapat
meningkatkan perilaku itu sendiri (Vahedi dalam Gufron, 2012). Rendahnya
pengawasan pada lingkungan mahasiswa menyebabkan mahasiswa cenderung
mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu kondisi lingkungan yang
memengaruhi prokrastinasi juga meliputi tingkat kesulitan tugas, kurangnya
referensi, kecenderungan untuk mengutamakan kegiatan lain diluar konteks
perkuliahan (Fauziah, 2015). Berkaitan dengan pola asuh orang tua, Ferrari dalam
Gufron (2012) mengatakan pola asuh ayah yang otoriter dapat memunculkan
kecenderungan prokrastinasi yang kronis pada anak perempuan. Seorang anak yang
tidak mendapat dukungan oleh orangtua namun mendapat penolakan dan paksaan
akan cenderung menimbulkan perilaku prokrastinasi (Vahedi dalam Gufron, 2012).
Mahasiswa adalah individu yang memiliki rentang usia 18 sampai 25 tahun.
Menurut Arnett dalam (Santrock, 2012) individu dengan rentang usia 18 sampai 25
tahun sudah memasuki masa dewasa awal. Masa dewasa awal ditandai dengan
kematangan psikologis yaitu berorientasi pada tugas, memiliki tujuan yang jelas,
dan mampu mengendalikan perasaan pribadi. Berkaitan dengan faktor penyebab
prokrastinasi yaitu kondisi psikologis, mahasiswa yang tergolong sudah memasuki
masa dewasa awal seharusnya mampu mengendalikan perasaan atau tidak dikuasai
oleh perasaannya dalam mengerjakan sesuatu, bekerja secara terbimbing menuju
arah tujuan-tujuan yang jelas, mampu berorientasi pada tugas, dan bertanggung
jawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. Akan tetapi pada kenyataannya
salah satu faktor yang memengaruhi prokrastinasi adalah kondisi psikologis yang
kurang baik. Dalam proses penyelesaian tugas akhir, mahasiswa masih cenderung
mengikuti suasana hati (mood) dan mengikuti rasa malas yang ada dalam dirinya
sehingga mengakibatkan mahasiswa yang mengalami prokrastinasi lalai dalam
memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa (Fauziah, 2015).
Berdasarkan paparan tersebut, peneliti berasumsi bahwa saat ini masih
banyak mahasiswa pada salah satu PTS di Yogyakarta belum memiliki kematangan
psikologis yang baik sehingga mengakibatkan mahasiswa mengalami prokrastinasi.
Berdasarkan asumsi tersebut peneliti ingin

melakukan penelitian untuk
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memperoleh gambaran dan penyebab perilaku prokrastinasi pada mahasiswa yang
sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Nantinya hasil perolehan respon yang
diterima melalui pertanyaan yang disusun berdasarkan aspek-aspek psikologi
menurut Ferrari akan diintegrasikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
perilaku prokrastinasi menurut Fauziah (2015) dan Ghufron (2012) untuk
mendapatkan jawaban atas penyebab perilaku prokrastinasi pada mahasiswa di
salah satu PTS Yogyakarta, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat lebih
tepat dalam menjelaskan gambaran dan penyebab prokrastinasi pada mahasiswa di
PTS tersebut.
Gambar 2 berikut merupakan skema kerangka berpikir untuk memudahkan
pemahaman terhadap kerangka berpikir di atas.

Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dengan metode pendekatan
Cross-sectional Survei (survei sekali waktu). Survei sekali waktu artinya pelaksanaan
survei dilakukan hanya satu kali untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan tidak
ada perlakukan yang diberikan terhadap responden (Azhuri et al., 2021). Survei pada
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner terbuka, dengan
metode analisis isi kualitatif atau analisis tematik.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran dan penyebab
munculnya perilaku prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi.
Prokrastinasi adalah perilaku menunda pekerjaan dengan sengaja walaupun individu
mengetahui dampak yang ditimbulkan di masa yang akan datang.
C. Responden Penelitian
Penelitian ini ingin mengetahui gambaran dan penyebab prokrastinasi pada
mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya, maka dari itu peneliti
menerapkan studi populasi untuk menjangkau responden penelitian. Populasi dalam
penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang berada pada tahap atau proses penyusunan
skripsi/tugas akhir sebagai syarat kelulusan tingkat strata satu (S1).
Menurut Azwar (2018) populasi adalah suatu kelompok yang mempunyai ciri
dan karakteriksik serupa yang membedakannya dari kelompok lainnya. Menurut
Supardi (1993) terdapat dua jenis populasi penelitian yaitu populasi finit dan populasi
infinit. Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggotanya dapat diketahui
secara pasti, sedangkan populasi infinit jumlah anggotanya tidak dapat diketahui secara
pasti. Pada penelitian ini mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah skripsi tidak
dapat diketahui jumlahnya, maka dari itu populasi dalam penelitian ini termasuk
kedalam jenis populasi infinit. Oleh karena itu sampel pada penelitian ini adalah bagian
dari populasi yang dijadikan responden penelitian yang mewakili anggota populasi
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yang berarti tidak semua mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi pada PTS
tersebut menjadi responden penelitian, tetapi sebagian mahasiswa yang sedang
menyelesaikan skripsi pada PTS tersebut dapat mewakilinya.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka kriteria responden pada penelitian ini
adalah mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah penulisan skripsi yang mana
biasanya matakuliah penulisan skripsi tersebut ditempuh oleh mahasiswa yang sudah
memasuki semester tujuh ke atas.
D. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Pada penelitian ini peneliti menyusun pertanyaan penelitian pada google form
yang kemudian pertanyaan tersebut disebarkan melalui akun sosial media peneliti yaitu
Instagram, WhatsApp, dan Line dengan harapan dapat menjangkau responden
penelitian yang sesuai kriteria.
Penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka dengan jenis pertanyaan terbuka
sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang
bertujuan untuk memberikan pertanyaan tertentu kepada responden dengan tertulis
maupun menggunakan gambar (Supratiknya, 2015). Jenis pertanyaan terbuka tidak
memberi batasan terkait rentang atau cakupan kemungkinan jawaban yang akan
diberikan oleh responden (Supratiknya, 2015), sehingga dengan menggunakan
kuesioner terbuka akan menuntut responden menuliskan jawaban dengan kata-kata
mereka sendiri yang akan memunculkan jawaban yang tidak pernah diantisipasi oleh
peneliti (Supratiknya, 2015).
Adapun pertanyaan yang diberikan pada kuesioner dalam penelitian ini
berkaitan dengan gambaran dan penyebab perilaku prokrastinasi pada mahasiswa yang
sedang menyelesaikan tugas akhir. Penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka yang
disusun berdasarkan aspek prokrastinasi akademik menurut Ferrari (dalam Fauziah
2015) yaitu; 1) Menunda untuk mulai mengerjakan, 2) Adanya kelambanan yang
disengaja, 3) Kesenjangan waktu, 4) Melakukan aktivitas lain yang lebih
menyenangkan.
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Tabel 1. Pertanyaan dalam Kuesioner Terbuka
No.

Tujuan

Pertanyaan

1

Mengetahui bentuk-bentuk
prokrastinasi

2

Mengetahui penyebab prokrastinasi

3

Mengetahui lama waktu yang
dibutuhkan mahasiswa untuk mulai
mengerjakan revisi tugas akhir

2A. Ketika mendapatkan revisi, berapa lama waktu yang
anda butuhkan untuk memulai mengerjakan tugas
akhir?

Mengetahui berapa banyak
mahasiswa yang memiliki target
waktu dalam pengerjaan revisi tugas
akhir
Mengetahui berapa banyak
mahasiswa yang pernah mengalami
salah satu situasi yang hendak diteliti

3A. Apakah anda memiliki target waktu dalam pengerjaan
tugas akhir setiap mendapatkan revisi?

4

5

1A. Apa yang anda lakukan ketika mendapat revisi tugas
akhir dari dosen?
3B. Bagaimana usaha anda dalam mencapai target yang
telah ditentukan?
4B. Apa yang biasanya anda lakukan ketika hendak
mengerjakan tugas akhir tetapi ada pilihan melakukan
aktivitas lain yang lebih menyenangkan? jelaskan
lebih lanjut jawaban Anda
1B. Mengapa? (Penjelasan atas pertanyaan 1A)
2B. Mengapa? (Penjelasan atas pertanyaan 2A)

4A. Apakah anda pernah mempunyai pengalaman ketika
hendak mengerjakan tugas akhir tetapi ada pilihan
melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan?

Pertanyaan kuesioner terbuka sebagai alat pengumpulan data pada penelitian ini
bertujuan untuk dapat mengungkap gambaran dan penyebab munculnya perilaku
prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
Pertanyaan terbuka nomor 1A bertujuan untuk mengetahui gambaran respon
mahasiswa terhadap revisi tugas akhir yang diterima. Pertanyaan terbuka nomor 1B
bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan mahasiswa menunda mengerjakan
revisi tugas akhir yang diterima. Pertanyaan nomor 2A bertujuan untuk mengetahui
berapa lama waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk
memulai mengerjakan revisi tugas akhir yang diterima. Pertanyaan nomor 2B
bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab mahasiswa membutuhkan waktu
untuk memulai mengerjakan revisi tugas akhir tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan
nomor 3A bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran mahasiswa dalam
menentukan target penyelesaian dalam mengerjakan tugas akhir. Pertanyaan nomor 3B
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bermaksud untuk mengetahui bagaimana tindakan dan usaha mahasiswa dalam
mencapai target yang telah ditentukan tersebut. Pada pertanyaan nomor 4A bertujuan
untuk melihat gambaran mahasiswa dalam proses pengerjaan tugas akhirnya apakah
pernah berada dalam situasi dimana saat ingin mengerjakan tugas akhir tetapi ada
pilihan untuk melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan dan pertanyaan
nomor 4B bertujuan untuk mengetahui tindakan mahasiswa ketika berada pada situasi
tersebut.
E. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi
kualitatif (AIK) dengan pendekatan deduktif. Metode AIK merupakan metode
penelitian untuk menafsirkan isi data berupa teks secara subjektif melalui proses
klasifikasi yang sistematik berupa pengkodean dan pengidentifikasian aneka tema atau
pola (Supratiknya, 2015). Metode AIK memanfaatkan sifat atau ciri bahasa sebagai
bentuk komunikasi yang bersifat tertulis, lisan atau visual dengan tujuan untuk
mengungkap isi atau makna dari sebuah teks sesuai konteksnya (Supratiknya, 2015).
Pendekatan deduktif dilakukan bertujuan untuk menguji kembali teori atau hasil
penelitian tentang suatu fenomena ke dalam konteks baru dengan menggunakan
kelompok subjek yang baru (Supratiknya, 2015). Hsein dan Shannon dalam
(Supratiknya, 215) mengatakan bahwa dalam pendekatan deduktif hasil penelitian
sebelumnya dipakai untuk merumuskan pertanyaan penelitian atau membantu
menentukan skema awal pengkodean.
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Tata cara pelaksanaan AIK dengan pendekatan deduktif atau analisis isi ini
mencakup langkah-langkah sebagai berikut (Supratiknya, 2015) :
1. Menyusun sebuah matriks kategorisasi ;
Dalam penelitian ini matriks kategorisasi disusun berdasarkan hasil penelitian
terdahulu yang menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi mahasiswa
melakukan prokrastinasi adalah faktor internal yang meliputi kondisi psikologis
dan kondisi fisik serta faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan.
2. Melakukan coding ;
Menurut Hsieh dan Shannon dalam Supraktiknya (2015) ada dua strategi dalam
melakukan pengodean. Strategi yang pertama yaitu : peneliti membaca terlebih
dahulu keselruhan transkrip yang merepresentasikan fenomena yang sedang
diteliti kemudian menentukan kode dari semua bagian dari teks yang sudah
ditandai dengan menggunakan kode-kode yang sudah ditentukan dalam matrisk
kode. Strategi kedua yaitu : sembari membaca keseluruhan transkrip responden
yang

dikumpulkan

peneliti

langsung

melakukan

pengodean

dengan

menggunakan kode-kode yang sudah ditentukan dalam matriks kode.
F. Kredibilitas Penelitian
Suatu penelitian dikatakan mampu menjawab dan mengungkap sebuah
fenomena jika memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya. Untuk itu peneliti melakukan
upaya validitas dan reliabilitas terhadap pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh
data dan hasil pada penelitian ini. Menurut Supratiknya (2015) validitas kualitatif
dimaknai sebagai sejauh mana peneliti memeriksa keakuratan temuannya dengan
menerapkan prosedur tertentu; sedangkan reliabilitas kualitatif dimaknai sebagai
sejauh mana pendekatan yang diterapkan peneliti konsisten dengan apa yang
diterapkan pada penelitian lain.
Menurut Creswell, 2009 (dalam Supratiknya, 2015) terdapat delapan strategi
untuk menguji validitas penelitian kualitatif dan sebaiknya peneliti menggunakan lebih
dari satu strategi untuk menguji validitas hasil penelitiannya. Pada penelitian ini,
strategi yang ditempuh peneliti adalah berada dalam jangka waktu yang panjang di
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lapangan serta strategi peer debriefing atau review rekan sejawat yaitu mahasiswa
sederajat dengan peneliti dan juga professional judgement yang dilakukan oleh dosen
USD yang menjadi pembimbing penelitian.
Dalam pengujian reliabilitas, peneliti melakukan cara-cara seperti yang
diungkapkan oleh Creswell, 2009 (dalam Supratiknya, 2015). Adapun cara yang
dilakukan peneliti untuk pengujian reliabilitas adalah memeriksa transkrip respon
kuesioner terbuka guna memastikan tidak ada kesalahan. Peneliti juga selalu
membandingkan data dengan kode yang telah dirumuskan guna memastikan tidak ada
pergeseran atau perubahan pada definisi kode-kode.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Oktober hingga Desember 2020. Pada saat
pelaksanaan penelitian, peneliti menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa di salah
satu PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Yogyakarta yang sedang dalam proses
penyelesaian skripsi yaitu dimulai dari mahasiswa semester tujuh ke atas. Kuesioner
penelitian disebarkan melalui akun sosial media seperti WhatsApp dan Instagram
secara berulang kali. Dalam proses penyebaran kuesioner, peneliti mendapatkan 100
partisipan.
B. Gambaran Responden
Responden penelitian ini merupakan mahasiswa yang berada pada tahap atau
proses penyusunan skripsi/tugas akhir sebagai syarat kelulusan tingkat strata satu
(S1). Data deskripsi demografi responden yang disajikan adalah jenis kelamin,
usia, program studi, dan semester yang sedang ditempuh. Deskripsi demografi ini
bertujuan untuk memastikan bahwa kriteria responden sesuai dengan kebutuhan
penelitian.
Data deskripsi demografi responden terkait jenis kelamin dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2. Deskripsi Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

Laki-laki

37

37%

Perempuan

63

63%

TOTAL

100

100%

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi
oleh jenis kelamin Perempuan dengan persentase sebesar 63% sementara sisanya
berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 37%.
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Data deskripsi demografi responden terkait usia dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Deskripsi Usia Responden
Usia

Jumlah

Persentase

20 tahun

1

1%

21 tahun

41

41%

22 tahun

28

28%

23 tahun

29

29%

24 tahun

1

1%

TOTAL

100

100%

Dari table 3 diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini didominasi oleh responden
dengan usia 21 tahun dengan persentase 41%, diikuti oleh responden dengan usia
23 tahun dengan persentase 29%, lalu responden dengan usia 22 tahun dengan
persentase 28%, kemudian responden dengan usia 20 dan 24 tahun dengan masingmasing persentase 1%.
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Data deskripsi demografik responden terkait program studi dapat dilihat pada
table berikut ini.
Tabel 4. Deskripsi Program Studi Responden
Program Studi

Jumlah

Persentase

Psikologi

52

52%

Pendidikan Akuntansi

9

9%

Teknik Informatika

7

7%

Manajemen

5

5%

Sastra Indonesia

4

4%

Bimbingan & Konseling

4

4%

Farmasi

4

4%

Pendidikan Fisika

2

2%

Pendidikan Ekonomi

2

2%

Teknik Mesin

2

2%

Ekonomi

2

2%

Akuntansi

2

2%

Teologi

1

1%

Matematika

1

1%

Sastra Inggris

1

1%

Sejarah

1

1%

Pendidikan Bahasa

1

1%

Sastra Indonesia

1

1%

TOTAL

100

100%

Berdasarkan table 4 diatas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini
merupakan mahasiswa dari berbagai macam fakultas pada Universitas Sanata
Dharma yakni Psikologi dengan persentase 52%, Pendidikan Ekonomi Bidang
Keahlian Khusus Pendirikan Akuntansi dengan persentase 9%, Teknik
Informatika dengan persentase 7%, Manajemen dengan persentase 5%, Sastra
Indonesia, Bimbingan dan Konseling, dan Farmasi dengan persentase 4%,
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kemudian pada Pendidikan Fisika, Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian
Khusus Pendidikan Ekonomi, Teknik Mesin, Ekonomi, serta Akuntansi dengan
persentase 2%, lalu Teologi, Matematika, Sastra Inggris, Sejarah, Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia dengan persentase 1%.
Data deskripsi demografik responden semester yang sedang di tempuh
dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 5. Deskripsi Semseter Responden
Semester

Jumlah

Persentase

7

39

39%

9

30

30%

11

30

30%

14

1

1%

TOTAL

100

100%

Berdasarkan table 5 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam
penelitian ini di dominasi oleh responden yang sedang menduduki semester 7
dengan persentase 39%, diikuti oleh responden yang menduduki semester 9 dan
11 dengan masing-masing persentase 30%, kemudian responden yang sedang
menduduki semester 14 dengan persentase 1%.
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C. Hasil Penelitian
Peneliti melakukan analisis data dari hasil evaluasi untuk mendapatkan kategori
dari setiap respon yang diterima dari responden untuk memperoleh jawaban dari
pertanyaan penelitian ini. Analisis yang dilakukan pada hasil penelitian ini
berfokus pada tiap respon yang muncul bukan terhadap tiap responden penelitian.
a. Gambaran Prokrastinasi Pada Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tugas
Akhir
Pada penelitian ini, gambaran prokrastinasi pada mahasiswa dalam
penyelesaian skripsi dapat diungkap melalui pertanyaan berdasarkan aspek
penundaan memulai, kesenjangan waktu dan melakukan aktivitas menyenangkan.
Penundaan memulai yang di maksud adalah ketika mahasiswa mengetahui tugas
yang di hadapi harus segera diselesaikan namun ia tetap menunda untuk memulai
mengerjakan tugas tersebut.
Melalui pertanyaan yang di susun berdasarkan aspek penundaan memulai
tersebut maka akan dapat di ketahui bagaimana prokrastinasi mahasiswa terhadap
revisi tugas akhir apakah mahasiswa cenderung segera mengerjakan revisi yang di
terima atau memilih untuk menunda mengerjakan revisi tugas akhir tersebut. Tabel
4 menunjukkan hasil perolehan respon berdasarkan penundaan memulai.
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Tabel 6. Gambaran Prokrastinasi Mahasiswa Berdasarkan Aspek Penundaan
Memulai
MENUNDA
Kata Kunci
Nanti dulu, diabaikan, istirahat dulu, melakukan
hobi/aktivitas kesukaan, menunda beberapa
hari, ngulur waktu

Berdoa, berharap
Ngeliatnya nunggu mental siap, menyiapkan
mental untuk membaca
Senang
Sedih
Deg-degan, menenangkan diri dulu, menyiapkan
hati dan pikiran
Kesal

Kata Kunci
Mengerjakan, memperbaiki, segera di revisi
Membaca sekilas, membaca ulang letak
kesalahan, memahami revisi, menandai hal yang
perlu di tambahkan, mencari jawaban,
melakukan konsultasi, mencari referensi jurnal,
mempersiapkan materi, mencocokkan dengan
revisi terakhir, berdiskusi dengan teman,
mempelajari kemauan dosen, mencatat
kesalahan
TOTAL

Tema

Frekuensi
Tema

Penundaan
Melakukan
aktivitas yang tidak
relevan
Menunggu
kesiapan mental
Senang
Sedih

Kategori

Frekuensi
(%)

15

Tidak
langsung
mengerjakan

9%

11

Emosi

7%

Kategori

Frekuensi
(%)

Cemas
Kesal
TIDAK MENUNDA
Tema
Mengerjakan

Melakukan
aktivitas
pendukung

Frekuensi
Tema

137

Langsung
mengerjakan

163

Pada tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 163 respon yang
menunjukkan gambaran prokrastinasi pada mahasiswa dalam penyelesaian tugas
akhir berdasarkan aspek penundaan memulai. Dari respon tersebut dapat di ketahui
bahwa terdapat sebagian mahasiswa yang mengalami prokrastinasi dan tidak
mengalami prokrastinasi yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu langsung
mengerjakan, tidak langsung mengerjakan dan emosi.

84%

100%
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Dari beberapa kategori tersebut, kategori langsung mengerjakan menjadi
kategori dengan perolehan nilai terbanyak yaitu 84% dengan total 137 respon.
Kategori langsung mengerjakan tersusun berdasarkan 2 tema yaitu, mengerjakan
dan melakukan aktivitas pendukung, yang mana kategori ini menggambarkan
mahasiswa tidak melakukan prokrastinasi. Berdasarkan tema tersebut dapat
diketahui bahwa gambaran mahasiswa terhadap aspek penundaan memulai dapat
dikatakan rendah karena ketika mendapatkan revisi tugas akhir mahasiswa segera
mengerjakan dan memperbaiki revisi tersebut tanpa menundanya. Selain segera
mengerjakan, mahasiswa cenderung merespon revisi tugas akhir dengan melakukan
aktivitas pendukung seperti membaca sekilas, memahami revisi, melakukan
konsultasi, mencari referensi jurnal, melakukan evaluasi terhadap revisi
sebelumnya serta berdiskusi dengan teman yang mana aktivitas tersebut berguna
untuk kemajuan progress penyelesaian tugas akhir.
Kategori berikutnya adalah tidak langsung mengerjakan dengan perolehan nilai
9% dengan total 15 respon. Kategori ini merupakan gambaran mahasiswa yang
mengalami prokrastinasi pada aspek penundaan memulai yang tersusun
berdasarkan 2 tema yaitu, penundaan dan melakukan hal yang tidak relevan.
Berdasarkan tema tersebut dapat diketahui bahwa terdapat mahasiswa yang
merespon revisi tugas akhir dengan melakukan penundaan seperti mengulur waktu,
melakukan hobi, dan menunda beberapa hari. Selain itu terdapat pula mahasiswa
yang merespon revisi tugas akhir dengan berdoa dan berharap yang mana respon
tersebut masuk ke dalam tema melakukan hal yang tidak relevan.
Kategori berikutnya adalah emosi dengan perolehan nilai 7% dengan total 11
respon. Kategori emosi tersusun berdasarkan 5 tema yaitu, menunggu kesiapan
mental, senang, sedih, cemas dan kesal. Berdasarkan tema tersebut dapat diketahui
bahwa respon mahasiswa terhadap revisi tugas akhir mempengaruhi emosi mereka,
pada saat menerima revisi tugas akhir terdapat mahasiswa yang mengalami
kecemasan, sedih , kesal, serta senang. Dari hasil respon yang di terima, terdapat
pula mahasiswa yang perlu mempersiapkan diri dan mental terlebih dahulu
sebelum membaca atau melihat revisi tugas akhir yang diberikan dosen. Kategori
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ini termasuk kedalam perilaku menunda berdasarkan aspek penundaan memulai
karena ketika mendapat revisi tugas akhir mahasiswa cenderung tidak langsung
memulai mengerjakan revisi tetapi mengalami penundaan karena membutuhkan
waktu untuk mereka dalam mempersiapkan diri dan mental serta mengolah respon
emosi dalam dirinya sebelum membaca atau melihat revisi tersebut.
Pada penelitian ini gambaran prokrastinasi mahasiswa juga dapat dilihat
melalui respon mahasiswa terhadap pertanyaan penelitian 3B yang mana
pertanyaan ini di susun berdasarkan aspek kesenjangan waktu. Kesenjangan waktu
yang dimaksud yaitu rencana mengerjakan tugas dan kinerja secara aktual, dimana
dalam hal ini akan mengungkap bagaimana tindakan atau usaha mahasiswa dalam
menyelesaikan revisi tugas akhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
sebelumnya. Tabel 5 menunjukkan gambaran prokrastinasi mahasiswa berdasarkan
aspek kesenjangan waktu.
Tabel 7. Gambaran Prokrastinasi Mahasiswa Berdasarkan Aspek Kesenjangan
waktu
MENUNDA
Kata Kunci
Memotivasi diri supaya tidak menyerah satu hari pun,
mengumpulkan motivasi, menetapkan sistem reward,
meminta semangat dari orang terdekat

Tema

Tidak ada target waktu
Target saya selalu mundur
Setelah Istirahat yang cukup baru saya mengerjakannya

Kategori

Frekuensi
(%)

Motivasi rendah
Melakukan
aktivitas yang
tidak relevan
Tidak memiliki
target
Target mundur

Perbanyak berdoa, berdoa biat gak malas

Frekuensi
Tema

25

Tidak
bertindak

18%

Kondisi fisik

TIDAK MENUNDA
Kata Kunci
Kerjakan setiap hari, mengerjakan sedikit demi sedikit,
mengerjakan sesuai target
Ngejar banget, berusaha sungguh-sungguh, melawan
rasa malas
Mengerjakan sesuai deadline, menyelesaikan sebelum

Tema

Frekuensi
Tema

Kategori

Frekuensi
(%)

Mengerjakan
Motivasi tinggi
Deadline

59

Bertindak
langsung

42%
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waktu yang di tentukan
Mengerjakan sesuai dengan kemampuan
Fokus, teliti dalam merevisi
Membuat time table, membuat pengingat

Kemampuan diri
Kognitif
Menjadwalkan
pengerjaan
Konsultasi

Tanya teman, bimbingan, nanya dosen lain, meminta
pendapat atau saran kepada teman
Cari di jurnal/internet, membaca literatur, cari skripsi di
perpustakaan
Membaca kembali naskah skripsi
Berusaha untuk tidak mengulur waktu
Cari tempat yang nyaman
Self-reminder

Mencari referensi
Memahami revisi
Tidak mengulur
waktu
Mencari
kenyamanan
Motivasi

Bertindak
tidak
langsung

40%

Deadline

Menentukan tanggal harus mengembalikan revisi
Mengesampingkan semua kegiatan yang bisa menunda
revisi, mengurangi aktivitas yang tidak penting

55

Mengesampingkan
semua kegiatan
yang bisa
menunda revisi

TOTAL

137

Pada tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 137 respon yang
menunjukkan gambaran prokrastinasi pada mahasiswa dalam penyelesaian tugas
akhir berdasarkan aspek kesenjangan waktu. Dari respon tersebut dapat di ketahui
bahwa terdapat sebagian mahasiswa yang mengalami prokrastinasi dan tidak
mengalami prokrastinasi yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu bertindak langsung,
bertindak tidak langsung dan tidak bertindak.
Kategori bertindak langsung mendapatkan perolehan nilai terbanyak yaitu
42% dengan total 59 respon. Kategori ini menunjukkan gambaran mahasiswa yang
tidak mengalami prokrastinasi berdasarkan aspek kesenjangan waktu. Respon dan
kategori bertindak langsung tersusun berdasarkan 5 tema yaitu, mengerjakan,
motivasi, deadline, kemampuan diri serta kognitif. Berdasarkan tema tersebut dapat
diketahui bahwa gambaran prokrastinasi mahasiswa terhadap tugas akhir

100%
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berdasarkan aspek kesenjangan waktu tergolong rendah atau dalam hal ini dapat di
katakana baik. Dalam mencapai target penyelesaian yang di tentukan, mahasiswa
cenderung bertindak langsung terhadap revisi dengan cara mengerjakan setiap hari,
mengerjakan sesuai kemampuan diri dengan fokus dan teliti, hal tersebut
dipengaruhi oleh motivasi mahasiswa yang baik untuk mengerjakan sesuai target
yang di tentukan.
Kategori berikutnya adalah bertindak tidak langsung. Kategori ini juga
termasuk ke dalam gambaran mahasiswa yang tidak mengalami prokrastinasi
berdasarkan aspek kesenjangan waktu. Kategori ini memiliki perolehan nilai
sebesar 40% dengan total 55 respon yang tersusun berdasarkan 9 tema. Adapun
tema pada kategori ini adalah menjadwalkan pengerjaan, konsultasi, mencari
referensi,

memahami

revisi,

tidak

mengulur

waktu,

deadline,

serta

mengesampingkan semua kegiatan yang bisa menunda revisi. Berdasarkan tema
tersebut dapat di ketahui bahwa dalam mencapai target yang telah di tentukan
mahasiswa melakukan tindakan secara tidak langsung terhadap revisi tugas akhir
yang di berikan oleh dosen dengan cara membuat jadwal harian serta pengingaat
untuk membantu mencapai target yang di tentukan, mencari referensi terkait dan
membaca kembali naskah skripsi sehingga dapat memahami revisi yang di berikan,
tidak mengulur waktu dan mengesampingkan kegiatan yang sekiranya dapat
menunda proses pengerjaan tugas akhir sehingga dapat menyelesaikan sesuai
dengan target yang ditentukan.
Kategori berikutnya adalah tidak bertindak. Pada kategori ini menunjukkan
gambaran

mahasiswa

yang

mengalami

prokrastinasi

berdasarkan

aspek

kesenjangan waktu. Prolehan nilai yang di peroleh pada kategori ini adalah sebesar
18% dengan total 25 responden yang tersusun berdasarkan 5 tema yaitu, motivasi,
melakukan aktivitas yang tidak relevan, tidak memiliki target, target mundur serta
kondisi fisik. Kategori tidak bertindak ini menggambarkan respon mahasiswa yang
tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kelanjutan progress untuk mencapai
target dalam penyelesaian revisi tugas akhir. Adapun respon mahasiswa yang
masuk kedalam kategori tidak bertindak adalah ketika dalam proses mencapai
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target yang di tentukan mahasiswa hanya fokus pada meminta semangat kepada
orang lain untuk menumbuhkan motivasi dalam diri, melakukan aktivitas yang
tidak relevan seperti berdoa dan berharap, bergantung pada kondisi fisik jika
merasa lelah maka lebih memilih untuk beristirahat, juga terdapat respon yang
mengatakan bahwa dalam pengerjaan tugas akhir ia tidak memiliki target waktu,
selain itu terdapat respon yang mengatakan target selalu mundur yang
menggambarkan bahwa responden/mahasiswa tidak melakukan tindakan yang
berpengaruh terhadap proses penyelesaian tugas akhir untuk mencapai target yang
di tentukan.
Gambaran prokrastinasi mahasiswa juga dapat dilihat pada penelitian ini
melalui respon yang di dapat dari pertanyaan penelitian 4B yang mana pertanyaan
ini di susun berdasarkan aspek melakukan aktivitas menyenangkan. Aspek
melakukan aktivitas yang menyenangkan yang dimaksud adalah ketika seorang
mahasiswa cenderung lebih memprioritaskan diri terhadap kegiatan yang kurang
bermanfaat atau tidak relevan terhadap perkembangan atau kemajuan tugas yang ia
miliki daripada mengerjakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dan dengan
sengaja menunda mengerjakan tugas, menggunakan waktu yang dimiliki untuk
melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Melalui pertanyaan yang di susun
berdasarkan aspek melakukan aktivitas menyenangkan maka akan dapat di ketahui
bagaimana gambaran dan tindakan mahasiswa ketika berada disituasi yang
mengharuskan untuk memilih antara mengerjakan tugas akhir atau melakukan
aktivitas yang lebih menyenangkan. Tabel 6 menunjukkan gambaran prokrastinasi
mahasiswa berdasarkan aspek melakukan aktivitas menyenangkan.
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Tabel 8. Gambaran Prokrastinasi Mahasiswa Berdasarkan Aspek Melakukan
Aktivitas Menyenangkan.
MENUNDA
Kata Kunci
Tema
Saya kadang suka lari dari tugas utama karena rasanya
Lari dari
berat, menghindar dengan melakukan hal yang lebih
tugas utama
menyenangkan
Selesaikan dulu yang lain baru skripsi, bermain sosial media,
Memilih
nongkrong dengan teman, bermain smartphone,
kegiatan lain
Menundanya karena merasa masih butuh untuk refreshing
dulu, menghibur diri terlebih dulu dengan aktivitas yg saya
Refreshing
sukai.
Jika merasa banyak waktu luang maka saya dapat
melakukan aktivitas tersebut lalu mengerjakan revisi, saya
biasanya bermain game karena memang secara realistis
Deadline
saya memiliki banyak waktu luang, jika tenggat waktu
mengumpulkan revisi masih lama, saya cenderung akan
memilih kegiatan yang menyenangkan ini
Jika saya merasa membutuhkan healing time maka saya
Kondisi Fisik
akan memilih bersenang-senang
Menunda mengerjakan
Menunda
TIDAK MENUNDA
Kata Kunci
Menyicil terlebih dahulu, mengerjakan terlebih dahulu,
tetap mengerjakan dan menunda melakukan aktivitas lain,
menolak ajakan tersebut,
Karna yang saya hadapi seringnya masalah internet dan
gadget maka saya akan matikan gadget saya, matikan
gadget dan berusaha fokus lagi
Jika tidak penting lebih baik di abaikan, namun jika penting
atau keadaan darurat maka harus bisa membagi waktu,
menggunakan skala prioritas
TOTAL

Tema
Mengerjakan
tugas akhir
terlebih
dahulu
Mematikan
gadget agar
fokus

Frekuensi
Tema

61

Frekuensi
Tema

39

Kategori

Mendahulukan
aktivitas
menyenangkan

Kategori

Mendahulukan
tugas akhir

Frekuensi
(%)

61%

Frekuensi
(%)

39%

Prioritas
utama
100

Pada tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 100 respon yang
menunjukkan gambaran prokrastinasi mahasiswa berdasarkan aspek melakukan
aktivitas menyenangkan. Dari respon yang di terima memunculkan 2 kategori
yaitu, mendahulukan aktivitas menyenangkan dan mendahulukan tugas akhir.

100%
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Dalam hal ini kategori mendahulukan aktivitas menyenangkan menunjukkan
perilaku prokrastinasi pada mahasiswa sedangkan kategori mendahulukan tugas
akhir menunjukkan perilaku mahasiswa yang tidak menggalami prokrastinasi
berdasarkan aspek melakukan aktivitas menyenangkan.
Kategori mendahulukan aktivitas menyenangkan mendapatkan perolehan
nilai terbanyak yaitu 61% dengan total 61 respon. Kategori ini tersusun
berdasarkan 6 tema yaitu, lari dari tugas utama, memilih kegiatan lain, refreshing,
deadline, kondisi fisik, dan menunda. Berdasarkan tema tersebut dapat di ketahui
bahwa gambaran prokrastinasi mahasiswa terhadap tugas akhir yang berada dalam
situasi ketika hendak mengerjakan tugas akhir tetapi ada godaan atau kesempatan
untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan adalah cenderung untuk
memilih melakukan aktivitas menyenangkan tersebut dibandingkan tetap
mengerjakan tugas akhir. Adapun respon atau tindakan yang dilakukan ketika
berada dalam situasi tersebut adalah menghindari tugas akhir dengan melakukan
aktivitas lain, bermain smartphone hingga lupa waktu, nongkrong dengan teman
teman. Mahasiswa juga memilih untuk melakukan aktivitas menyenangkan sebagai
cara untuk mendapatkan refreshing sebelum memulai mengerjakan tugas akhir.
Deadline yang di rasa masih lama juga menjadi alasan untuk melakukan aktivitas
menyenangkan terlebih dahulu karena merasa masih memiliki banyak waktu luang.
Kemudian kondisi fisik yang lelah membuat mahasiswa memilih untuk beristirahat
dan melakukan aktivitas menyenangkan terlebih dahulu agar merasa lebih baik.
Selain itu terdapat pula respon mahasiswa yang dengan sengaja menunda untuk
mengerjakan tugas akhir jika berada dalam situasi ketika hendak mengerjakan
tugas akhir terdapat kesempatan untuk melakukan aktivitas menyenangkan.
Kategori berikutnya adalah memilih tugas akhir dengan perolehan nilai
sebesar 39% dengan total 39 respon. Kategori ini menunjukkan gambaran
mahasiswa yang tidak mengalami prokrastinasi. Kategori memilih tugas akhir
tersusun berdasarkan 3 tema yaitu, mengerjakan tugas akhir terlebih dahulu,
mematikan gadget agar fokus, dan prioritas utama. Berdasarkan tema tersebut
dapat diketahui bahwa terdapat juga mahasiswa yang memilih mengerjakan tugas
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ahkir ketika berada dalam situasi saat hendak mengerjakan tugas akhir tetapi ada
godaan atau kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan.
Adapun respon atau tindakan yang dilakukan mahasiswa saat berada dalam situasi
tersebut adalah mengerjakan tugas akhir terlebih dahulu dengan cara tetap menyicil
dan membuat target pada hari tersebut sudah harus sampai mana sebelum
menjalankan aktivitas yang lebih menyenangkan, tetap mengerjakan tugas ahkir
dan menunda untuk melakukan aktivitas lain dengan menolak ajakan untuk
melakukan aktivitas menyenangkan. Selain itu tindakan mahasiswa dalam memilih
tugas akhir dari pada melakukan kegiatan menyenangkan adalah dengan cara
mematikan gadget agar fokus karena gadget di anggap sebagai salah satu faktor
yang membuat terjadinya penundaan dalam mengerjakan tugas akhir. Untuk tetap
mengerjakan tugas akhir dalam situasi dimana terdapat kesempatan untuk
melakukan aktivitas menyenangkan mahasiswa juga menggunakan skala prioritas
dan menimbang-nimbang dahulu apakah aktivitas tersebut penting atau tidak, jika
di rasa aktivitas tersebut tidak penting maka mahasiswa akan tetap mengerjakan
tugas akhir.
b. Faktor Penyebab Prokrastinasi Pada Mahasiswa Dalam Menyelesaikan
Tugas Akhir
Pada penelitian ini faktor penyebab terjadinya perilaku prokrastinasi pada
mahasiswa dalam penyelesaian skripsi dapat di ungkap melalui pertanyaan yang
didasari oleh aspek penundaan memulai dan aspek kelambanan yang disengaja.
Penundaan memulai yang di maksud adalah ketika mahasiswa mengetahui tugas
yang di hadapi harus segera diselesaikan namun ia tetap menunda untuk memulai
mengerjakan tugas tersebut. Pada pertanyaan yang di susun berdasarkan aspek
penundaan memulai tersebut akan mengungkap faktor yang mempengaruhi
mahasiswa dalam memulai mengerjakan tugas akhir, baik faktor yang
mempengaruhi terjadinya prokrastinasi maupun faktor yang mempengaruhi
mahasiswa tidak mengalami prokrastinasi terhadap revisi tugas akhir. Tabel 7
berikut menunjukkan perolehan respon yang mengungkap faktor penyebab
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terjadinya perilaku prokrastinasi dan tidak prokrastinasi berdasarkan aspek
penundaan memulai.
Tabel 9. Faktor Penyebab Prokrastinasi Pada Mahasiswa Berdasarkan Aspek
Penundaan Memulai
MENUNDA
Kata Kunci
Kalau belum siap mentalnya kek jadi sedih gitu, butuh
persiapan mental sampai persiapan pengerjaan
Belum niat untuk mengerjakan, supaya tumbuhkan niat
Deg-degan karena takut kalau dapat revisinya banyak, sedih
karena masih banyak kekurangan
Tunggu sampai tidak cemas lagi kemudian kembali
mengerjakan

Tema
Kesiapan
mental
Niat

Kategori

Frekuensi
(%)

Perasaan
Kecemasan
Kondisi
mental

Agar tidak stress, tertekan kadang
Dengan mood yang bagus maka akan dapat mengerjakan
dengan cepat, butuh mood positif
Malas
Memahami revisian, gabisa menjawab komentar dari dosbing,
sulit memahami revisi, tidak mengerti apa yang mau di revisi,
Memperdalam ilmu supaya bisa menjawab pertanyaan dosen
penguji dengan baik, untuk menambah pengetahuan
Untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama,
memastikan bahwa persepsi saya dan dosen sama
Melakukan konsultasi, berdiskusi, bertanya kepada dosen
Banyak kegiatan lain

Frekuensi
Tema

56

Mood

Kondisi
psikologis
[internal]

50%

Malas
Pemahaman
terhadap
revisi
Evaluasi
Konsultasi
Kegiatan lain

9
1

Capek

Lelah

Lingkungan
[eksternal]
Kondisi
fisik
[interal]

8%

1%

TIDAK MENUNDA
Kata Kunci
Menghindari diri dari prokrastinasi, tidak suka menunda
Kalau ditunda bakalan numpuk pekerjaannya, malas
menumpuk tugas yang banyak dan menyelesaikan dalam satu
waktu bersamaan
Kalau deadline mepet jelas langsung di kerjakan
Mengerjakan yang menjadi prioritas saya terlebih dahulu
Keharusan, Kewajiban sebagai mahasiswa
Revisi merupakan cara dosen untuk membimbing kita

Tema
Tidak
menunda
Menghindari
penumpukan
tugas
Deadline
Prioritas
kegiatan yang
baik
Kewajiban
Keyakinan

Frekuensi
Tema

Kategori

Frekuensi
(%)

16

Awareness

14%
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mengerjakan tugas akhir dengan lebih baik, menunda revisi
sama dengan menunda masa depan
Biar cepat lulus, supaya hasil lebih baik, supaya progres naskah
skripsi bisa maju
TOTAL

Motivasi

30

Motivasi
tinggi

112

Pada tabel 7 di atas tampak bahwa terdapat 112 respon yang mana 66
respon di antaranya menunjukkan faktor penyebab perilaku prokrastinasi pada
mahasiswa berdasarkan aspek penundaan memulai, sedangkan 46 sisanya
menunjukkan faktor yang mempengaruhi mahasiswa tidak mengalami prokrastinasi
terhadap tugas akhir. Dari total 66 respon yang menunjukkan faktor penyebab
perilaku prokrastinasi tersebut memunculkan 3 kategori yaitu, kondisi psikologis,
kondisi lingkungan,dan kondisi fisik
Kategori kondisi psikologis memiliki perolehan nilai sebesar 50% dengan
total 58 respon yang tersusun berdasarkan 9 tema. Adapun tema yang masuk ke
dalam kategori kondisi psikologis tersebut adalah kesiapan mental, niat, perasaan,
pemahaman, evaluasi, kecemasan, kondisi mental, mood dan malas. Dari tema
yang di temukan maka dapat di ketahui bahwa faktor yang memyebabkan
mahasiswa melakukan prokrastinasi terhadap tugas akhir adalah mahasiswa
membutuhkan kesiapan mental terlebih dahulu sebelum membaca dan mengerjakan
revisi yang di terima, belum adanya niat untuk mengerjakan dan perlu
menumbuhkan niat terlebih dahulu, mengalami stress dan merasa cemas sehingga
perlu menghilangkan rasa cemas tersebut sebelum mengerjakan tugas akhir, perlu
meningkatkan mood terlebih dahulu sebelum mengerjakan dan adanya rasa malas
untuk segera mengerjakan revisi yang di terima. Pemahaman terhadap materi tugas
akhir dan komentar dari dosen yang rendah menyebabkan mahasiswa
membutuhkan waktu lebih untuk memperdalam ilmu dan memahami materi dan
komentar yang diberikan.
Kategori selanjutnya adalah kondisi lingkungan dengan perolehan nilai
sebesar 8% dengan total 9 respon yang tersusun berdasarkan 2 tema yaitu,
konsultasi dan kegiatan lain. Berdasarkan tema tersebut maka dapat di ketahui

27%
100%
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bahwa faktor penyebab mahasiswa mengalami prokrastinasi berdasarkan aspek
penundaan memulai adalah adanya kegiatan lain yang dilakukan terlebih dahulu,
kemudian mahasiswa melakukan konsultasi seperti bertanya kepada teman dan
dosen pembimbing terlebih dahulu jika ada yang tidak di pahami sebelum memulai
mengerjakan revisi tugas akhir tersebut.
Kategori berikutnya adalah kondisi fisik dengan prolehan nilai 1% dengan
total 1 respon yang tersusun berdasarkan 1 tema yaitu, kondisi fisik. Berdasarkan
tema tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab mahasiswa
mengalami prokrastinasi disebabkan oleh kondisi fisik yang lelah sehingga
mahasiswa menunda untuk mengerjakan tugas akhir tersebut dan memilih untuk
beristirahat terlebih dahulu.
Pada kategori berikutnya dengan total 46 responden yang menunjukkan
faktor yang memengaruhi mahasiswa tidak mengalami prokrastinasi adalah
kategori awareness dan motivasi tinggi. Kategori awareness memiliki perolehan
nilai 14% dengan total 16 responden yang tersusun berdasarkan 6 tema yaitu, tidak
menunda, menghindari penumpukan tugas, deadline, kewajiban, keyakinan dan
prioritas kegiatan yang baik. Berdasarkan tema tersebut dapat diketahui bahwa
terdapat faktor yang mempengaruhi mahasiswa dapat terhindar dari prokrastinasi
yaitu memiliki awareness yang baik. Awareness merupakan kemampuan seseorang
dalam memahami dirinya berupa pikiran, perasaan dan evaluasi diri sehingga dapat
mengarahkan diri untuk memilih situasi dan strategi yang tepat untuk dirinya di
masa yang akan datang. Dalam hal ini, awareness menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi mahasiswa dapat terhindar dari perilaku prokrastinasi. Mahasiswa
memiliki keyakinan bahwa revisi yang di berikan merupakan cara dosen untuk
membimbing agar menjadi lebih baik dan yakin bahwa menunda mengerjakan
revisi sama dengan menunda masa depan, mahasiswa juga sadar bahwa
mengerjakan revisi tugas akhir merupakan suatu kewajiban untuk dirinya sehingga
mahasiswa mampu menghindari diri dari penumpukan tugas dan sadar akan
deadline atau batas waktu pengumpulan yang di berikan sehingga revisi tugas akhir
tersebut dapat selesai dengan tepat waktu.
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Faktor yang memengaruhi mahasiswa tidak mengalami prokrastinasi
berikutnya adalah motivasi tinggi. Pada kategori ini terdapat satu tema yaitu
motivasi dengan perolehan nilai 27% dengan total 30 respon. Berdasarkan tema
tersebut maka dapat diketahui bahwa motivasi mahasiswa berupa ingin segera
menyelesaikan studi S1 atau dengan kata lain ingin segera lulus menjadi salah satu
faktor yang memengaruhi mahasiswa terhindar dari perilaku prokrastinasi.
Motivasi mahasiwa yang ingin segera lulus tersebut membuat mahasiswa tersebut
segera melakukan tindakan terhadap revisi tugas akhir yang diberikan dosen
sehingga mahasiswa mampu menghindari prokrastinasi dalam hal aspek penundaan
memulai.
Dalam Penelitian ini faktor penyebab perilaku prokrastinasi juga dapat di
lihat dari pertanyaan yang di susun oleh peneliti berdasarkan aspek kelambanan
yang disengaja. Kelambanan yang di maksud adalah ketika seorang membutuhkan
waktu yang lama hanya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tugas dan
melakukan hal-hal yang tidak mendukung proses penyelesaian tugas tersebut.
Melalui pertanyaan yang disusun berdasarkan aspek kelambanan yang disengaja ini
dapat menunjukkan faktor yang menyebabkan mahasiswa membutuhkan waktu
yang lama untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tugas akhir atau mengalami
prokrastinasi dan faktor yang memengaruhi mahasiswa tidak mengalami
prokrastinasi. Tabel 8 berikut menunjukkan perolehan hasil respon yang
mengungkap faktor penyebab prokrastinasi dan tidak prokrastinasi pada mahasiswa
berdasarkan aspek kelambanan yang disengaja.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

Tabel 10. Faktor Penyebab Prokrastinasi Pada Mahasiswa Berdasarkan Aspek
Kelambanan Yang Disengaja
MENUNDA
Kata Kunci
Masih malas, sedang malas
Mengumpulkan mood, Kalau tidak ada mood susah untuk
mengerjakan, Kalau lagi pengen ya dikerjain kalo ndak ya istirahat

Tema
Malas

Pemahaman
terhadap
materi

Mengumpulkan motivasi terlebih dahulu, apabila banyak bagian
yang direvisi dapat membuat saya kurang termotivasi, motivasi
yang sering menurun

Motivasi
rendah

Sulit bagi saya merangkai kata, menyusun kata kata agar kalimat
yang SPOK juga tidak mudah
Menyiapkan mental
Karena harus memperhatikan bagian lainnya
Menunggu niat terkumpul, sulit mengumpulkan niat
Butuh waktu pulih dari rasa frustasi, tidak percaya diri, merasa
stress
Kesulitan mengatasi ketakuan akan kegagalan
Menunda mengerjakan
Bingung sama revisiannya, bingung sama materi
Butuh effort yang lama untuk bangkit menghadapi kenyataan
yang enggak begitu ku sukai
Sering kali tidak dapat mengatur waktu dengan baik

Masalah
pribadi
Kemampuan
menulis
Kesiapan
mental
Evaluasi
Niat
Kondisi
mental
Takut gagal
Menunda
Kognitif
Kemampuan
menghadapi
situasi sulit
Tidak dapat
mengatur
waktu

Harus cek dulu apa komentar dosen dan mencatatnya, karena
butuh waktu untuk memahami dahulu

Memahami

Ngerasa lagi capek, butuh istirahat

Merasa lelah

Karena ada kewajiban lain juga, mengerjakan tugas lain, bermain
game, sibuk bekerja
Materi yang di butuhkan
Membutuhkan waktu lama, menunggu revisi kembali
Mencari buku, mencari referensi, susah nemuin sumber, belum

Kategori

Frekuensi
(%)

Mood

Belum paham dengan komentar dosen, harus pelajari lagi skripsi
saya

Sedang ada masalah pribadi

Frekuensi
Tema

72

Kondisi
Psikologis
[Internal]

51%

9

Kondisi
fisik
[Internal]

6%

42

Situasi
lingkungan
[eksternal]

30%

Kegiatan lain
Materi
Waktu
Referensi
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menemukan referensi
konsultasi
Bertanya kepada teman
Tugas mata kuliah lain yang menumpuk dan dengan deadline
Deadline
waktu yang sangat singkat
TIDAK MENUNDA
Kata Kunci
Ingin cepat menyelesaikan, Ingin cepat saya kerjakan agar bisa
mengerjakan kegiatan lain, supaya goals yang sudah dibuat
tercapai dengan sempurna
Tidak suka prokrastinasi
Tidak ingin menunda
TOTAL

Tema
Motivasi
tinggi

Frekuensi
Tema

18

Tidak
Menunda

Kategori
Kondisi
psikologis

141

Pada tabel 8 di atas tampak bahwa terdapat total 141 respon dan 123
diantaranya menunjukkan faktor penyebab perilaku prokrastinasi pada mahasiswa
yang di dasari oleh aspek kelambanan yang disengaja. Dari respon tersebut
memunculkan 2 kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
mencakup kondisi psikologis dan kondisi fisik sedangkan faktor eksternal
mencakup situasi lingkungan.
Faktor internal kondisi psikologis memiliki skor yang dominan dengan
perolehan nilai sebesar 51% dengan total 72 respon yang tersusun berdasarkan 18
tema. Adapun tema tema yang tergolong dalam kategori faktor internal adalah rasa
malas, kondisi fisik, mood, kemampuan dalam memahami, motivasi, masalah
pribadi, kemampuan menulis, kesiapan mental, evaluasi, niat, kondisi mental, takut
gagal, menunda, kognitif, kemampuan menghadapi situasi sulit, dan tidak dapat
mengatur waktu. Berdasarkan tema yang di temukan maka dapat di ketahui bahwa
faktor penyebab mahasiswa mengalami prokrastinasi cenderung di pengaruhi oleh
faktor dalam diri mereka atau dikatakan faktor internal. Adapun faktor internal
yang mempengaruhi prokrastinasi tersebut adalah rasa malas untuk mengerjakan,
kondisi fisik yang lelah sehingga memilih untuk beristirahat, kondisi mood yang
harus di tingkatkan terlebih dulu, belum paham dengan revisi yang di berikan dan
butuh waktu lama untuk memahami revisi tersebut, kemampuan dalam menulis
kalimat yang ilmiah dan kesulitan dalam merangkai kata, niat yang rendah

Frekuensi
(%)

13%

100%
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sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan niat terlebih dahulu, tidak
dapat mengatur waktu, serta mengalami stress dan kebingungan terhadap materi
tugas akhir membuat mahasiswa mengalami kelambanan yang di sengaja dalam
proses penyelesaian tugas akhir.
Faktor internal kondisi fisik memiliki perolehan nilai sebesar 6% dengan
total 9 respon yang disusun oleh satu tema yaitu merasa lelah. Berdasarkan tema
tersebut maka dapat diketahui bahwa ketika mahasiswa merasa kelelahan yang
disebabkan oleh aktivitas diluar maupun di dalam kampus dapat menyebabkan
terjadinya perilaku prokrastinasi. Ketika merasa lelah, maka mahasiswa lebih
memilih untuk beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga dan
pikirannya sebelum mengerjakan revisi tugas akhir.
Faktor lain yang memengaruhi prokrastinasi adalah faktor eksternal, dimana
dalam penelitian ini memperoleh skor sebesar 30% dengan total 42 respon yang
tersusun berdasarkan 7 tema yaitu, kegiatan lain, waktu, referensi, konsultasi,
dosen pembimbing sibuk dan deadline. Dari tema tersebut dapat di ketahui bahwa
faktor eksternal atau faktor diluar diri mahasiswa juga memiliki pengaruh terhadap
munculnya perilaku prokrastinasi dalam proses penyelesaian tugas akhir. Adapun
faktor eksternal yang mempengaruhi prokrastinasi tersebut adalah adanya kegiatan
atau kesibukan lain seperti mengerjakan tugas lain, sibuk bekerja, dan bermain
game, selain itu terjadi penundaan dikarenakan kesulitan dalam mencari referensi
dan bertanya terlebih dahulu kepada teman, tugas mata kuliah lain yang menumpuk
dengan deadline pengumpulan yang singkat, selain itu dosen pembimbing yang
cukup sibuk juga mendai faktor eksternal mahasiswa mengalami kelambanan
dalam mengerjakan tugas akhir.
Selain faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku prokrastinasi,
ditemukan pula beberapa faktor yang memengaruhi mahasiswa tidak mengalami
prokrastinasi berdasarkan aspek kelambanan yang di sengaja. Adapun faktor yang
memengaruhi mahasiswa dapat terhindar dari prokrastinasi adalah faktor internal
yang tersusun berdasarkan satu tema yaitu motivasi. Faktor internal ini memiliki
perolehan nilai sebesar 13% dengan total 18 responden. Melalui tema motivasi
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yang di temukan maka dapat di ketahui bahwa keinginan mahasiswa yang ingin
segera menyelesaikan tugas akhir agar dapat mengerjakan kegiatan lain serta
keinginan untuk berhasil mencapai goals atau tujuan dengan sempurna membuat
mahasiswa segera melakukan tindakan terhadap tugas akhir tanpa membutuhkan
waktu yang lama dan berlebihan hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi
tugas tersebut.
Berdasarkan penjabaran hasil respon yang diperoleh melalui pertanyaan
yang disusun menggunakan aspek penundaan memulai dan kelambanan yang di
sengaja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi
prokrastinasi pada mahasiswa terhadap tugas akhir adalah faktor internal yang
mencakup kondisi psikologis dan kondisi fisik serta faktor eksternal yang
mencakup kegiatan lain, deadline, referensi, dan materi yang sulit di temukan.
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D. Pembahasan
1. Gambaran Prokrastinasi Pada Mahasiswa Terhadap Tugas Akhir
Gambaran prokrastinasi mahasiswa pada penelitian ini dapat diungkap
melalui aspek penundaan memulai, kesenjangan waktu antara rencana mengerjakan
dengan kinerja secara aktual, dan aspek melakukan aktivitas yang lebih
menyenangkan. Berdasarkan temuan pada penelitian ini maka dapat dikatakan
bahwa kecenderungan mahasiswa menunda melakukan revisi sesuai masukan
dosen pembimbing skripsi tergolong rendah, hal ini dapat dilihat melalui perolehan
respon yang dominan pada mahasiswa yang cenderung langsung mengerjakan
ketika mendapatkan revisi dari dosen, kemudian dalam upaya mencapai target yang
di tentukan mahasiswa juga cenderung bertindak langsung dan bertindak secara
tidak langsung terhadap tugas akhir yang mana tindakan tersebut memiliki
pengaruh baik terhadap kelanjutan perkembangan tugas akhir, adapun bertindak
secara tidak langsung yang di maksud adalah seperti mencari referensi dan
mengesampingkan kegiatan yang bisa menunda revisi tersebut.
Dari ketiga aspek yang mengungkap gambaran prokrastinasi tersebut, aspek
melakukan aktivitas menyenangkan menunjukkan hasil bahwa mahasiswa
cenderung

memilih

untuk

melakukan

aktivitas

menyenangkan

daripada

mengerjakan tugas akhir. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih kurang
mampu untuk memprioritaskan diri terhadap tugas akhir ketika mahasiswa berada
pada situasi yang mengharuskannya untuk memilih antara mengerjakan tugas akhir
atau melakukan aktivitas lain yang menyenangkan. Mahasiswa kerap kali lebih
memilih untuk melakukan aktivitas menyenangkan seperti bermain sosial media
dan nongkrong dengan teman untuk lari tugas utamanya.
Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa gambaran prokrastinasi
pada mahasiswa di salah satu PTS Yogyakarta yaitu berupa kebiasaan yang suka
mengulur waktu, melakukan hal yang tidak relevan terhadap kemajuan tugas akhir
seperti berdoa dan berharap, lari dari tugas utama atau mengabaikan tugas, dan
tidak mampu memenuhi target yang ditentukan. Mahasiswa kerap kali lebih
memilih untuk melakukan aktivitas menyenangkan seperti bermain sosial media
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dan nongkrong dengan teman, dan merasa masih memiliki banyak waktu luang.
Hal

ini

menunjukkan

bahwa

mahasiswa

masih

kurang

mampu

untuk

memprioritaskan diri terhadap tugas akhir.
Sesuai dengan teori mengenai aspek penundaan memulai, dalam aspek ini
mahasiswa yang terindikasi sebagai prokrastinator adalah mahasiswa yang
mengetahui bahwa harus segera menyelesaikan tugas namun tidak segera memulai
mengerjakannya (Ghufron, 2012). Pada penelitian ini juga terungkap bahwa
gambaran prokrastinasi pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir
adalah tidak mampu dalam memenuhi target yang ditentukan, hal ini sesuai dengan
teori aspek kesenjangan waktu menurut Ghufron (2012) yang mengatakan bahwa
seorang prokrastinator cenderung kurang mampu dalam melakukan sesuatu sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini juga menemukan bahwa
mahasiswa kerap kali lebih memilih untuk melakukan aktivitas lain yang lebih
menyenangkan, temuan ini juga didukung oleh teori aspek melakukan aktivitas
yang lebih menyenangkan menurut Ghufron (2012) yang mengatakan seorang
prokrastinator cenderung lebih memprioritaskan diri terhadap kegiatan yang kurang
bermanfaat dan dengan sengaja menggunakan waktu untuk melakukan aktivitas
yang lebih menyenangkan.
Temuan dari penelitian ini juga didukung oleh pernyataan Farouq (2010)
dalam (Julyanti & Aisyah, 2015) yang mengatakan bahwa prokrastinasi adalah
ketidakmampuan individu dalam memanfaatkan waktu secara efektif yang
mengakibatkan individu menjadi suka menunda-nunda pekerjaannya, bermalasmalasan dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Julyanti
(2015) juga mengatakan bahwa tindakan menghindari tugas yang disebabkan oleh
perasaan tidak senang terhadap tugas tersebut dapat dikatakan sebagai perilaku
prokrastinasi. Ghufron (2012) juga mengatakan bahwa setiap penundaan dalam
menghadapi tugas yang didasari oleh suatu alasan maupun yang tidak didasari oleh
alasan dapat dikategorikan sebagai perilaku prokrastinasi.
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2. Penyebab Prokrastinasi Pada Mahasiswa Dalam Penyelesaian Tugas Akhir
Berdasarkan temuan pada penelitian ini, faktor internal dan eksternal
merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku prokrastinasi pada mahasiswa
dalam proses penyelesaian tugas akhir. Adapun yang termasuk ke dalam faktor
internal adalah kondisi fisik dan kondisi psikologis. Pada penelitian ini kondisi
psikologis yang dimaksud adalah mahasiswa kerap kali mengalami kecemasan,
stress, dan tertekan dalam menghadapi revisi tugas akhir yang diterima dari dosen
sehingga mahasiswa memilih untuk menunda memulai mengerjakan dan
menghilangkan rasa cemas dan stress tersebut terlebih dahulu. Selain itu mood,
belum adanya niat untuk mengerjakan, malas, motivasi yang rendah juga menjadi
faktor mahasiswa mengalami prokrastinasi. Revisian yang dianggap banyak dan
sulit membuat mahasiswa kerap kali merasa malas, kehilangan motivasi dan niat
serta membuat mood menjadi buruk sehingga mengakibatkan mahasiswa
membutuhkan waktu mengumpulkan niat dan motivasi terlebih dahulu untuk dapat
mengerjakan tugas akhir. Mahasiswa juga kerap kali menunda mengerjakan revisi
tugas akhir disebabkan oleh belum memahami masukan dari dosen dan merasa
harus mempelajari lebih dalam terkait materi tugas akhirnya, dengan kata lain
pemahaman terhadap materi tugas akhir yang rendah dapat menyebabkan
mahasiswa melakukan penundaan mengalami kelambanan dalam mengerjakan
revisi. Mahasiswa yang kurang mampu dalam menulis dan menyusun kata agar
menjadi kalimat yang ilmiah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya
prokrastinasi.
Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Fauziah (2015) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prokrastinasi
Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati
Bandung” yang mana hasil pada penelitian tersebut mengatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi prokrastinasi adalah faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian
yang dilakukan Fauziah (2015) tersebut mengatakan bahwa yang termasuk ke
dalam faktor internal adalah kondisi fisik dan kondisi psikologis, dalam kondisi
psikologis yang menjadi penyebab terjadinya prokrastinasi adalah mahasiswa tidak
mengerti instruksi tugas yang diberikan, tidak menguasai materi, adanya rasa
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malas, tidak bisa mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan diluar kampus, kurang
berminat pada mata kuliah tertentu, dan mood.
Dalam usaha untuk menghadapi tugas akhir tersebut kondisi mental
mahasiswa juga mempengaruhi prokrastinasi dalam diri, hal ini dapat terlihat dari
mahasiswa yang merasa membutuhkan waktu untuk pulih dari rasa frustasi, merasa
tidak percaya diri, takut gagal dan merasa stress, maka dari itu prokrastinasi pada
mahasiswa juga dapat terjadi karena upaya yang dilakukan mahasiswa untuk
menyiapkan mental dalam menghadapi situasi yang dianggap rumit membutuhkan
waktu dan harus menunda untuk mengerjakan tugas akhir terlebih dahulu. Selain
kondisi psikologis terdapat pula kondisi fisik mahasiswa yang menjadi faktor
terjadinya prokrastinasi yaitu ketika mahasiswa merasa lelah maka mahasiswa akan
memilih untuk beristirahat terlebih dahulu dan menunda untuk mengerjakan tugas
akhir. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fauziah (2015) yang
mengatakan bahwa faktor internal yaitu kondisi fisik menjadi salah satu penyebab
terjadinya prokrastinasi, kondisi fisik yang dimaksud adalah mahasiswa merasa
lelah, ngantuk, dan capek karena berbagai aktivitas di dalam kampus maupun di
luar kampus sehingga mahasiswa lebih memilih untuk istirahat daripada
mengerjakan.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi
prokrastinasi pada mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya adalah kegiatan
lain, materi, referensi, waktu dan deadline. Dalam proses penyelesaian tugas akhir,
mahasiswa kerap kali menunda untuk mengerjakan karena referensi dan materi
yang dibutuhkan cukup terbatas sehingga mahasiswa merasa kesulitan dalam
mencari referensi dan materi mengenai topik penelitian dalam tugas akhir. Adanya
kegiatan lain seperti mengerjakan tugas kuliah lain, sibuk bekerja, hingga kegiatan
bermain game juga membuat mahasiswa melakukan penundaan terhadap tugas
akhirnya. Deadline atau batas waktu pengumpulan suatu tugas lain yang
menumpuk juga mengharuskan mahasiswa menunda mengerjakan tugas akhirnya
untuk memprioritaskan tugas lain yang akan segera dikumpulkan tersebut.
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Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Fauziah (2015) yang mengatakan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi
prokrastinasi mahasiswa adalah lingkungan, temuan pada penelitian yang
dilakukan Fauziah mengatakan bahwa yang termasuk kedalam faktor lingkungan
adalah tingkat kesulitan tugas, hal ini mencakup referensi yang susah, tugas terlalu
rumit, tugasnya tidak dapat dipahami, serta tugas yang dianggap terlalu mudah juga
membuat mahasiswa berhenti untuk mengerjakan. Selain tingkat kesulitan,
kurangnya referensi karena sumber yang sulit ditemukan atau terbatas juga
menyebabkan mahasiswa menunda. Tugas yang banyak yang menyebabkan
penumpukan tugas juga membuat mahasiswa bingung tugas mana yang harus
didahulukan yang mengakibatkan tugas dikerjakan jika sudah mendekati waktu
pengumpulan. Kesibukan diluar kampus seperti rapat organisasi, acara keluarga,
sudah memiliki pekerjaan, mengerjakan tugas-tugas rumah atau di kostan juga
menjadi faktor penyebab mahasiswa mengalami prokrastinasi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan hasil pada bagian pembahasan di bab sebelumnya,
maka kesimpulan mengenai pertanyaan utama dalam penelitian ini dapat dilihat
sebagai berikut.
1. Gambaran Prokrastinasi Pada Mahasiswa
Kecenderungan mahasiswa menunda melakukan revisi sesuai masukan dosen
pembimbing skripsi dalam penulisan skripsi pada salah satu perguruan tinggi
swasta Yogyakarta cenderung rendah. Pernyataan tersebut didasari oleh perolehan
nilai pada aspek penundaan memulai menunjukkan terdapat 84% mahasiswa
langsung mengerjakan revisi tugas akhir sesuai masukan dosen pembimbing
skripsi. Kemudian pada aspek kesenjangan waktu menunjukkan bahwa terdapat
42% mahasiswa yang bertindak langsung dan 40% bertindak tidak langsung
terhadap revisi tugas akhirnya, yang menyisakan hanya 18% mahasiswa yang
cenderung tidak memberi tindakan terhadap revisi dari dosen pembimbing untuk
mencapai target waktu dalam penyelesaian revisi tugas akhir tersebut, dengan kata
lain terdapat total 82% mahasiswa yang memberi tindakan terhadap kemajuan
revisi untuk menapai target waktu yang ditentukan. Namun di sisi lain perolehan
nilai dalam aspek melakukan aktivitas menyenangkan cenderung tinggi, yaitu
terdapat 61% mahasiswa yang cenderung melakukan aktivitas lain yang lebih
menyenangkan daripada mengerjakan revisi sesuai masukan dari dosen
pembimbing skripsi.
Penelitian ini menemukan bahwa fenomena prokrastinasi pada mahasiswa di
salah satu PTS Yogyakarta digambarkan sebagai tindakan yang mengabaikan
tugas, melakukan hal yang tidak relevan, mengulur waktu, merasa masih memiliki
banyak waktu luang, lebih memilih melakukan aktivitas yang menyenangkan,
tidak mampu memenuhi target yang ditentukan, dan motivasi yang rendah.
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2. Penyebab Prokrastinasi Pada Mahasiswa
Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab mahasiswa
mengalami penundaan dalam proses penyelesaian skripsi sesuai masukan dosen
pembimbing skripsi adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari
dua yaitu kondisi fisik dan kondisi psikologis.
Kondisi psikologis yang menyebabkan mahasiswa mengalami kecenderungan
menunda melakukan revisi sesuai masukan dosen pembimbing adalah rasa malas,
mood, kecemasan, stress, kondisi mental, kesiapan mental, pemahaman terhadap
materi dan revisi tugas akhir, kemampuan menulis, takut gagal, tidak dapat
mengatur waktu, rendahnya motivasi dan niat mahasiswa dalam menghadapi tugas
akhir. Kondisi fisik yang menyebabkan mahasiswa mengalami penundaan untuk
mengerjakan revisi sesuai masukan dosen pembimbing yaitu mahasiswa merasa
lelah dikarenakan berbagai aktivitas yang telah dilakukan sehingga mahasiswa
memilih untuk beristirahat daripada mengerjakan tugas akhir. Sedangkan faktor
eksternal yang menyebabkan mahasiswa menunda mengerjakan revisi tugas akhir
adalah situasi lingkungan yaitu, kegiatan lain seperti sibuk bekerja, mengerjakan
tugas lain yang menumpuk, bermain game dan sosial media, kemudian referensi
dan materi yang terbatas atau sulit ditemukan, serta deadline atau batas
pengumpulan tugas lain yang mendesak membuat mahasiswa menunda
mengerjakan tugas akhir dan menyelesaikan tugas yang mendesak terlebih dahulu.
B. Keterbatasan Penelitian
Dalam upaya yang dilakukan, penelitian ini juga tidak luput dari keterbatasan.
Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah terdapat beberapa responden yang
tidak memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga beberapa
jawaban ditemukan kurang sesuai dengan apa yang ingin digali peneliti sehingga
terdapat beberapa respon yang tidak dapat diidentifikasi. Hal tersebut juga terjadi
karena tidak adanya probing untuk menggali lebih dalam terkait jawaban yang
diberikan responden. Kemudian peneliti juga mengalami sedikit bias dalam
menentukan tema dan kategori dari hasil respon yang diperoleh.
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C. Saran
1. Bagi Mahasiswa Dalam Proses Penyelesaian Tugas Akhir
Dalam upaya penyelesaian tugas akhir mahasiswa diharapkan dapat menyadari
bentuk-bentuk penundaan terhadap proses penyelesaian tugas akhir beserta hal-hal
yang menyebabkan terjadinya penundaan itu sendiri. Setelah memahami itu
diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kualitas akademiknya dengan cara
menghindari segala kebiasan diri yang mengarah kepada terjadinya penundaan
serta mampu membagi waktu antara pengerjaan tugas akhir dengan kegiatan
lainnya dengan menggunakan skala prioritas agar mahasiswa dapat memiliki
kemampuan diri diluar akademik seperti kemampuan sosial tanpa meninggalkan
tugas dan tanggung jawab akademik sebagai mahasiswa.
2. Bagi Dosen
Melalui hasil penelitian ini dosen menjadi mengetahui penyebab mahasiswa
mengalami penundaan terhadap tugas akhir. Maka dari itu dosen diharapkan dapat
memberikan pengarahan pada mahasiswa agar mengantisipasi terjadinya
penundaan pada mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir sebagai syarat
kelulusan di tingkat sarjana, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi nya
dengan tepat waktu.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai
prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir
diharapkan agar memberikan batasan penelitian terhadap kriteria responden dengan
menggunakan responden penelitian yang sudah melewati standar waktu kuliah
untuk menempuh pendidikan strata 1 (S1).
Penelitian mengenai fenomena prokrastinasi cenderung sudah banyak
dilakukan, sehigga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memfokuskan terkait
kebaruan penelitian jika ingin melakukan penelitian yang serupa terkait fenomena
prokrastinasi.
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A. Tabel Hasil Responden
1) A. Apa yang anda 1)B. Mengapa?
lakukan
ketika
mendapat revisi tugas
akhir dari dosen?

No

Dikerjakan

1

Ingin
selesai

RESPON
2) A. Setelah 2) B. Mengapa?
mendapatkan
revisi, berapa
lama
waktu
yang
anda
butuhkan
untuk memulai
mengerjakan
tugas akhir?

cepat Paling
lama Terkadang
seminggu
masih malas.

3) A. Apakah
anda
memiliki
target waktu
dalam
pengerjaan
tugas akhir
setiap
mendapatka
n revisi?

KadangÂ²
ada

3) B. Bagaimana
usaha
anda
dalam mencapai
target yang telah
di tentukan?

4) A. Apakah
anda pernah
mempunyai
pengalaman
ketika
hendak
mengerjakan
tugas akhir
tetapi
ada
pilihan untuk
melakukan
aktivitas lain
yang
lebih
menyenangk
an?

4) B. Jika
pernah, apa
yang biasanya
anda lakukan
ketika hendak
mengerjakan
tugas
akhir
tetapi
ada
pilihan
melakukan
aktivitas lain
yang
lebih
menyenangka
n? Sertakan
alasan
dari
jawaban anda
tersebut!
Kerjakan tiap hari Ada
dong. Jadikan
setidaknya
ada Seperti
bermain
progres
bermain
sebagai
mobile
reward setelah
legend dgn mengerjakan
teman
atau reward
akan
mengerjakan
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Membaca
sekilas.
Kalau kira-kira bisa
langsung dikerjakan ya
dikerjakan. Kalau sulit,
ya nanti dulu.

Karena
1 jam
terkadang saya minggu
merasa
otak
saya
penuh
sehingga tidak
bisa langsung
mengerjakan.

Ngeliatnya
nunggu
mental siap buat liat
revisi. Kalo dah siap,
dibuka terus baru
dikerjain.

Soalnya kalo Langsung
belum
siap ngerjain
mentalnya kek gapake lama.
jadi sedih gitu
lho.
Terus
stress
nanti
malah
sedih2an dulu
dripda ngerjain

2

3

-

1 Tergantung
Punya tapi Belum maksimal, Tentu.
mood
dan secara garis target saya selalu
kegiatan yang besar.
mundur.
sedang
dikerjakan.

Karna
kalo Ya.
ditunda2 selak
gakpunya ide.

Kerjain terus.

Ya.

Makan atau
hang
out
dengan
teman. Saya
kadang suka
lari dari tugas
utama
yang
seharusnya
saya lakukan
karena
rasanya berat.
Selesain dulu
yang lain baru
skripsi.
Soalnya
biasanya
yg
lebih
menyenangka
n tu sebagai
bentuk
self
reward atau
ya
istirahat
dulu
lah
refreshing
sebelum
berpikir keras
lagi. Baru nnti
kalo
dah
enakan
dikerjain lagi.
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Segera memasukannya
dalam to do list
sehingga
revisi
terjadwal
dan
dilaksanakan sesegera
mungkin

Untuk
1 minggu - 2 Karena
ada Ia
paling Totalitas 100%
menghindari
minggu
kewajiban lain lama
2
diri
dari
juga
minggu
procasination
yg nantinya dpt
beban
menumpuk,
biar cpt lulus jg

Sering sekali.

4

Memperbaiki
tersebut

5

revisi Karena
saya 1 - 3 hari
yakin bahwa
revisian
diberikan
adalah untuk
menunjang
tugas
akhir
saya menjadi
lebih baik

Membutuhkan Iya, punya
waktu
untuk
mengumpulkan
mood sehingga
dapat
mengerjakan
revisi dengan
semangat.
Selain
itu,
terkadang ada
kegiatan
lain
yang juga harus

Melawan
rasa Pastinya,
malas
dan pernah
menunda dengan
membuat jadwal
harian
yang
membantu saya
mencapai target
tersebut step by
step.

Oleh karena
itu, aktivitas
tsb
saya
jadikan
pacuan
(reward)
ketika revisi
selesai. Tetap
melaksanakan
revisi
dgm
cara
mengerjakann
ya
bersama
dgn tmn lain
sehingga
saling
memberikan
semangat untk
tetap fokus
Melihat
kepentingan,
jika aktivitas
yg
menyenangka
n tersebut bisa
dilakukan
lebih dahulu
dan
dapat
meningkatkan
mood
mengerjakan
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diselesaikan
lebih dahulu.

skripsi, maka
saya
akan
memilih
melakukan
kegiatan
tersebut.
Namun
jika
skripsi menjadi
jadwal
dan
prioritas saat
itu, maka saya
akan
berani
mengambil
keputusan
untuk memilih
mengerjakan
skripsi dengan
sepenuh hati.
Saya
yakin
setiap pilihan
memiliki
konsekuensi
masing-masing
dan
ketika
memilih, saya
selalu
meyakinkan
pilihan
tersebut.
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Mengerjakan
merenung

dan Karena
biar
cepat selesai
dan
mengetahui
kesalahannya

Tergantung
kondisi
kak.
Secepatnya
pasti

Biar bisa lebih Iya
pasti
produktif dan dong kak
menggunakan
waktu
untuk
kepentingan
lainnya pula

Gakboleh mager Pernah
kak, karena kalo banget nih
mager tu asli
susah dihilangkan
:( apalagi klo
hujan
otak
ngefreeze kak :(
Jadi aku harus
atur diri dan
waktu biar ga
mageran.

Karena sebagai
manusia juga
butuh istirahat,
tapi
jangan
terlalu
lama.
Jika
terlalu
lama
makan
akan
terbengkalai.

Semangat dalam Ya.
mengerjakan dan
jangan
lupa
berdoa.

6

7

8

langsung mengerjakan Karena kalau 1-2 hari.
revisi.
ditunda
bakalan
numpuk
perkejaannya
dan
justru
makin
lama
bisa lupa mau
ngerjain atau
bahkan malas.
Mengerjakannya
Karena
akan 1 atau 2 hari
makin
lama
selesai
jika
tidak

Ya,
saya
memiliki
target dan
konsistensi
dalam
pengerjaan
revisian
tugas ahkir.

Berpikir
Tidak
mengenai apa
sj yg hrs direvisi
dan materi yg

Tidak
target

memiliki Ya

Jualan
kak,
lewat jualan
bisa
menghempask
an
pikiran
sementara dr
TA dulu, selain
itu bisa dapat
cuan
juga
hehe. Tp harus
atur
waktu
dengan bener
supaya semua
tercapai baik
TA
maupun
kebutuhan
pribadi
Menggambar,
nonton tv, dan
mendengarka
n
musik.
Karena hobi
saya
dan
godaan untuk
menunda
pekerjaan. :")
Menonton
youtube atau
film karena lbh
menyenangka
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dibutuhkan

Langsung
kembali

memulai Supaya tidak Kisaran
tertunda
hari
revisi

5-7 Karena
perlu Ya
pasca waktu
untuk
meninjau
kembali bagian
yg direvisi

n dan tidak
membuat
stres
Membuat
table

time Iya

9

mengerjakan revisi

10

karena
ingin
lulus

saya 2-3 hari
cepat

mengerjakan
ya
tugas yang lain
dulu (masih ada
matkul lain di
semester 7)

mengerjakan
ya
revisi
segera
setelah
tugastugas lain selesai

Pertama:
Saya Iihat diri
dulu.
Ketika
sudah
mencapai titik
penatnya, saya
pasti mencari
refreshing
dulu agar tidak
terlalu tegang
dan
dapat
kembali
memulai
dengan
semangat baru
mengira-ngira
waktu
yang
dibutuhkan.
jika
merasa
ada
banyak
waktu luang
maka
saya
dapat
melakukan
aktivitas
tersebut lalu
mengerjakan
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Melihat komen dari
dosen,
mencoba
mencari tahu lebih
dalam lagi, tapi kalau
lagi capek ya kadang
diabaikan gitu

Karena
saya Satu atau Dua Karena niatnya Tidak ada
ingin tahu apa hari
sblm muncul
saat
yang salah dari deadline
kepepet
penulisan saya
Karena
saya
suka kaget, lalu
stress gitu lihat
komen
dari
dosen

Berdoa berharap

Belum
niat Mungkin
1 Belum niat saja
untuk
bulan
atau
mengerjakan
lebih
revisi

11

12

Saya tidak ada Iya.
target
waktu
dalam
mengerjakan,
namun saya lebih
melihat
kondisi
saya. Kalau masih
mampu
mengerjakan,
maka akan saya
lanjutkan hingga
saya merasa lelah.

Pastinya ada Perbanyak
target,
berdoa.
hanya karna
mager buat
malas sekali
untuk
mengerjakan

Dulu perna
waktu punya
pacar.
Sekarang
aktivitas lain
yang
lebih
menyenangka

revisi,
jika
tidak
maka
saya
akan
mendahulukan
revisi.
hal
tersebut saya
lakukan agar
tidak
jenuh
tetapi
tetap
bertanggung
jawab.
Bermain
bersama adik,
masak sama
mama,
menghitung
keuangan
penjualan
Karena
menurut saya,
hal tersebut
lebih menarik
untuk
dikerjakan
Memilih untuk
jalan dengan
teman-teman.
Mungkin
setelah pulang
dari jalan-jalan
ada niat untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

skripsi

Membaca
terlebih
dahulu
seluruh
halaman
dan
menandai bagian yang
direvisi.

13

14

Karena
membantu
saya
untuk
membuat
kerangka
berpikir
dan
mempermudah
saya
untuk
memahami
revisian

n cuman tidur

Tergantung
kondisi
kebugaran fisik
saya. Apabila
saya
merasa
cukup
tidur
maka
saya
langsung
mengerjakan
revisian
tersebut.

Karena kurang
tidur membuat
saya
susah
untuk
fokus
dalam
mengerjakan
sesuatu

Ya,
saya
berprinsip
revisian
harus selesai
maksimal
dalam 3 hari.

Menyicil nya hari Ya.
demi hari. Atau
bahkan saya rela
begadang
agar
revisian
saya
selesai
kurang
dari 3 hari

Merevisi tugas akhir Karena
Mungkin
tersebut
menurut saya sekitar 1-2 hari
kalau
tidak
diperbaiki
tugas
akhir

Karena
menurut saya
kalau semakin
lama,
maka
akan semakin

Saya selalu
mengusahak
an
agar
selesai
paling lama

Setiap hari selalu Sejauh
saya
kerjakan, belum
meskipun
prosesnya
kecil
namun saya selalu

mengerjakan

Biasanya saya
menyicil
terlebih
dahulu
revisian
tersebut.
Setelah saya
pikir revisian
tersebut
sudah
mencapai
70%,
maka
saya
dapat
melakukan
aktivitas lain
yg
menyenangka
n. Kalo belum,
saya
tidak
akan
melakukan
aktivitas lain.
ini -
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tersebut tidak
akan selesai

15

16

lama
pula dalam
selesainya
minggu

1 usahakan
agar
tiap
hari
mengalami proses

Membaca ulang letak Agar tau letak Dua minggu
kesalahan
dan kesalahan dan
memperbaiki
memperbaiki
agar
tidak
terulang
kembali

Karena mencari Ada
buku,bertanya
kepada teman

Mengerjakan
Sering terjadi
sedikit
demi
sedikit

Langsung mengerjakan Karena
revisi
ingin
lulus

Karena
perlu iya
mencari
referensi

Berusaha
Ada
menepati target
itu
secepat
mungkin

saya 1 minggu
cepat

Mengerjakan
terlebih
dahulu,kalau
sudah jenuh
baru
melakukan
aktivitas
lain,aktivitas
lain
saya
gunakan untuk
hiburan
Mengerjakan
tugas
akhir
terlebih
dahulu,
lalu
memberi
reward pada
diri
sendiri
dengan
melakukan hal
lain
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Memahami feedback
yang
diberikan,
kemudian menandai
hal-hal perlu saya
tambahkan/perjelas/h
apus.

Saya
Sekitar 3-4 hari
melakukan hak
tersebut agar
memudahkan
saya
dalam
pengerjaan
revisi.

17

18

seneng sekaligus deg- seneng karena 1-3 hari
degan.
dapat
feedback. degdegan melihat
coretan
dari
dosen

Karena
di Ya
semester ini (7)
masih
ada
beberapa mata
kuliah
yang
saya ambil dan
ada
kegiatan
organisasi yang
masih
harus
saya dahulukan.

Biasanya saya bisa Ya.
menghabiskan
satu atau dua hari
hanya untuk fokus
mengerjakan
revisi.

saya tidak suka Kadangprokastinasi.
kadang
kemudian, saya
tahu
bahwa
dosbing
saya
cukup
sibuk
sehingga saya
memilih untuk
cepat merevisi
agar beliau juga
bisa
menyempatkan

Tanya teman, cari SERING
di jurnal/internet DONG!!!

Jika
tenggat
waktu
mengumpulka
n revisi masih
lama,
saya
cenderung
akan memilih
kegiatan yang
menyenangka
n ini dengan
pikiran bahwa
saya
bisa
mengalokasika
n waktu yang
saya "ambil"
saat ini di h-2
atau
h-1
pengumpulan
revisi.
Biasanya
tergantung
situasi
dan
kondisi
sih.
Misalnya aku
lagi
suntuk
dan
capek
banget untuk
nyekrip, aku
milih
untuk
katarsis/me
time
dulu.
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waktu merevisi
tulisan saya.

Mencoba
mengerjakan
tersebut

19

untuk Supaya
Sekitar
revisi progress
minggu
naskah skripsi
saya bisa maju

2 Karena
saya
biasanya
menunda
mengerjakan
revisi tersebut

Even ga lama,
1-2 hari cukup
mengembalika
n
moodku
hehe

Ada,
yang
pasti
sebelum d
kabari dosen
saya
biasanya
baru
mengerjakan
secara serius

Mencoba untuk Hampir selalu
membaca kembali
naskah
skripsi
saya
secara
keseluruhan,
untuk bisa benar2
mengerti apa yg
harus
saya
kerjakan
selanjutnya

Saya biasanya
bermain
game, karena
memang
secara realistis
saya memiliki
banyak waktu
luang, fasilitas
serta akses yg
cukup
mendukung
saya
untuk
bermain
game,,
sehingga
memberikan
output
tertundanya
pengerjaan
naskah skripsi
&
juga
revisinya
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Awalnya
suka
degdegan pas dapet
feedback, lalu pas buka
yang langsung dilihat
komennya
terus
langsung kepikiran itu
jawabannya apa

Deg
degan
karena takut
kalau
dapat
revisinya
banyak terus
gabisa
menjawab
komentar dari
dosbing

Sejauh
ini
masih
suka
mengerjakan
mendekati
deadline

20

Langsung
jawaban

21

mencari Karena merasa 1-2 hari
bersemangat
saat mendapat
revisi

Terkadang
kurang
termotivasi
karena ngerasa
masih
susah
nemuin sumber
atau jawaban
komentar jadi
masih
suka
menunda
ngerjain

Ada, karena
masih masuk
matkul
seminar jadi
setiap revisi
masih ada
deadlinenya

Karena terbiasa Iya
menunggu
revisi kembali

Mengumpulkan
Sering
niat dan mood
untuk
mengerjakannya

Mengerjakan
Pernah
sesuai target dan
membuat
pengingat

Kadang tetap
dicicil
dulu
ngerjain terus
aktivitas
menyenangka
n itu dijadiin
reward karna
udah ngerjain
seminar
ini.
Kadang kalau
ngerasa
deadlinenya
masih
jauh
lebih
milih
buat
melakukan
aktivitas
menyenangka
n itu dengan
dalih
ingin
merefresh
otak dulu
Karena kadang
revisian
banyak
dan
sulit
untuk
dicari,
jadi
menghindar
dengan
melakukan hal
yang
lebih
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menyenangka
n
Saya baca revisinya,
kemudian
kalo
deadlinenya
deket
segera saya revisi. Kalo
deadline lebih dari 5
hari saya mungkin
istirahat dulu paling
ngga
sehari
dari
megang skripsi.

22

Kalo deadline
mepet,
jelas
langsung
dikerjain biar
bisa ngumpul
tepat waktu.
Kalo deadline
masih panjang,
saya
milih
istirahat dulu
karena sayang
sama
diri
sendiri aja sih,
semacem jadi
reward
atas
kerja
keras
kita. Selain itu
kalo
ngerjainnya
setelah
istirahat
biasanya jadi
lebih ikhlas dan
ringan.

Sesuai deadline Biar ada waktu Iya.
pengumpulan
istirahat buat Targetnya
revisi,
kalo otak.
adalah untuk
mepet
mengumpul
langsung
kan
revisi
dikerjain kalo
tepat waktu.
ngga
mepet
mungkin
satu/dua hari
kemudian.

Berusaha fleksibel Pernah.
dalam
menentukan
waktu pengerjaan
revisi,
standar
fleksibelnya
dengan
bikin
priority list untuk
liat kapan waktu
paling efektif buat
ngerjainnya.

Tidur
atau
istirahat
in
general
menyenangka
n dan emang
dibutuhkan.
Video
call
sama tementemen
karena jarang
bisa video call
banyakan, dan
saya
dapet
energi
dari
interaksi
sosial, maka
kalo
ada
kesempatan
akan
saya
dahulukan.
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Membuka email revisi
tersebut,
membuat
poin2 hal2 yg harus di
revisi sebagai guide
ketika
mengerjakan
revisi,
timeline
mengerjakan,
dan
dikerjakan

23

Agar
ketika
mengerjakan
tidak
terlalu
bingung apa yg
harus
diselesaikan..
lebih terarah

Tergantung,
jika hal yg di
revisi terkait
hal2
teoritis
bisa
cepat
paling cepat 2
minggu. Tetapi
jika
membutuhkan
bahan bacaan
lebih banyak
dan detail akan
lebih
lama.
Terutama jika
diminta untuk
maju ke bab
selanjutnya,
karena
hal
baru
(buat
bukan revisi,
misal: bab 2)
biasanya
cenderung
lama, yg saya
alami
bisa
sampai 3 bulan

Karena ketika
yg
direvisi
misalnya alur
pikir, atau bab
baru
maka
diperlukan
bacaan yg lebih
banyak dan alur
penulisan
yg
terarah
dan
saling
berkesinambun
gan sehingga
butuh
waktu
lama

Iya,
tetapi
harus diakui
saya belum
lulus karena
sulit
menepati
target waktu
tersebut

Kembali membuat
timeline
dan
selalu mencoba
kembali
membangun
semangat
mengerjakan

Iyaa..
misalnya
bersih2, lebih
fokus
pada
kerjaan
sambilan (dlu
ketika
jadi
asdos), main
hp,
melakukan
hobi, tidur,
nonton, jalan

Biasanya saya
lakukan
dlu
baru
kemudian
maksa
diri
untuk
mengerjakan > supaya tidak
tergoda lagi.
Juga refleksi
diri lagi-> agar
sadar,
mengakui
khilaf
dan
menyadarkan
diri
untuk
komitmen
demi kebaikan
diri
ke
depannya,
atau memilih
menelefon
teman untuk
menceritakan
progress diri
dan meminta
solusi
dan
dukungan ->
biasanya
didengarkan
dan
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menemukan
teman
seperjuangan
bisa
membantu,
teman
juga
biasanya
memberi
saran yg bisa
diikuti

24

Melihat apa yang Agar tidak lupa Sesegera
direvisi
dan dan
segera mungkin
memperbaikinya
mendapat
feedback

Memperbaiki
harus di revisi
25

yang Supaya
3-4 hari
hasilnya lebih
baik

Agar tidak lupa
dan
bisa
berdiskusi
secepatnya
apabila
ada
yang tidak saya
mengerti
Karna
butuh
ngumpulin
mood dulu

Tidak

Semampu
dan Tidak
seselesainya saja

Iya
saya Mengerjakan,
Ada
memiliki
konsisten
dan
targer waktu berusaha

Tidak pernah

Main medsos,
karena
mau
refreshing
dulu
tapi
jadinya lupa
waktu
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26

Meneliti
dan
mengerjakan revisian
jika ada waktu, jika ada
yang kurang jelas maka
saya tanyakan

Mengerjakannya

27

Karena jika ada 2-3 hari
beberapa
pekerjaan
termasuk
revisian, saya
akan memilih
mengerjakan
yang menjadi
prioritas saya
terlebih dahulu
Biar
cepat 1-2 jam
selesai

Tergantung dari iya
banyaknya
revisian

mengesampingka ya
n kegiatan yang
tidak penting dan
segera
mengerjakannya

bermain sosial
media, karena
ketika
membuka hp
lalu
muncul
notifikasi2
pasti langsung
membukanya

Istirahat
sejenak,
makan/
bermain game

Harus
progress,
perlahan
pasti

Saya
Punya
kebiasaan
menundanunda, tetapi
kalau sudah
mepet
waktunya
malah lancar
ngerjainnya,
atau
ketika
sudah mulai
mengerjakan
bisa juga jadi
keterusan, tapi
kalau
udah
berhenti lama
lagi mulainya..

Mengikuti
jadwal
bimbingan, 2
kali
seminggu

Ada Pernah
tapi
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Membaca
kembali Agar bisa cepat 2-5 hari
revisiannya, berusaha selesai
untuk
memperbaiki
sebelum
deadline
dikumpulkan.

28

Menenangkan
dulu,
29

Mengumpulkan
niat itu cukup
susah, kadang
bingung sama
revisiannya,
bingung sama
materi
yang
harus
ditambahkan.

Target
maksimal 5
hari setelah
ada
revisi
dari dosen.
(Tergantung
dosen
pembimbing
juga, kalau
ada deadline
ga sampai 5
hari
ya
secepatnya
dikerjakan.
Jika deadline
nya
seminggu,
maksimal 5
hari sudah
harus saya
fixkan
sebelum
dikumpul).
ada Tidak

diri Karena
Kurang dari 7 Karena
berusaha
hari
beberapa
mengembalika
faktor, seperti
n mood setelah
kesibukan,
itu
baru
sedang
ada
memperbaiki
masalah pribadi
revisi
atau
sedang
malas

doa, baca jurnal, Pernah
bimbingan
sm
dosen,
sharing
sama teman.

kalau lagi gak
ada inspirasi
atau niat buat
melanjutkan
revisi,
lebih
pilih
nongkrong
dengan
teman-teman.
soalnya kalau
gak
ada
inspirasi,
dipaksakan,
suka jadi tidak
nyambung isi
TA nya.

Berusaha untuk Selalu
tidak mengulurÂ²
waktu

Tergantung
mood
saya
mau pilih yang
mana
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Langsung
melihat
dimana
letak
kesalahan yang saya
lakukan dan berusaha
segera
melakukan
perbaikan

30

karena
saya 1 minggu
malas
menumpuk
tugas
yang
banyak
dan
menyelesaikan
dalam
satu
waktu
bersamaan,
maka
saya
lakukan
perbaikan
sedikit
demi
sedikit tetapi
tetap
ada
progress

karena dosen
memberikan
waktu
satu
minggu untuk
segera
dapat
menyelesaikan
revisian
tersebut

ya,
saya
memiliki
target waktu
untuk
menyelesaik
an revisian
tersebut

usaha yang saya
lakukan
adalah
saya
selalu
berusaha
mengerjakan
revisian itu setiap
hari dan konsisten
sampai revisian
tersebut siap di
konsultasikan lagi
ke
dosen
pembimbing

Pernah,
malah
bisa
dikatakan
sering

Saya biasanya
bermain
smartphone
hingga
lupa
waktu untuk
mengerjakan
tugas
akhir
tersebut.
Karena
terkadang
ketika pikiran
sudah stagnan
jadi sulit untuk
menuangkan
pikiran untuk
menulis tugas
akhir tersebut
maka
saya
butuh waktu
untuk
refreshing
walaupun
hanya sekedar
melihat media
sosial
atau
apapun
itu
melalui
smartphone.
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Membaca
memperbaiki
31

dan Agar
cepat 2 minggu
selesai
dan
melanjutkan
tahap
selanjutnya

Segera mengerjakan
revisi tersebut dan
melakukan konsultasi
kembali.

32

Segera
melakukan
konsultasi
segera setelah
mendapat
revisi
membuat
pekerjaan lebih
cepat selesai.

Tidak
terlalu
lama (kira-kira
kurang
dari
seminggu)

Mencari buku Ada
dan
sumber
lainnya

Mengerjakan
Ada
sedikit
demi
sedikit

Semakin cepat
dikerjakan,
maka semakin
cepat
pula
selesainya.

Menyusun jadwal Ya, punya.
harian. Misalnya
dalam satu hari,
saya
harus
mampu
menyelesaikan
beberapa subbab.

Ya,
saya
memiliki
target
waktu.

Mengerjakan
terlebih
dahulu
kemudian
melakukan
aktivitas lain
Saya
menimbang
pilihan mana
yang
lebih
mendesak.
Misalnya,
kalau target
kemarin sudah
terlampaui,
maka hari ini
saya
membebaskan
diri saya untuk
melakukan hal
lain.
Kalau
target belum
terlampaui,
godaan untuk
bersantai
sebisa
mungkin
ditekan.
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33

Usahakan mood bagus, Dengan mood 1 minggu
baru mengerjakan.
yang
bagus,
maka
akan
dapat
mengerjakan
dengan cepat

Mencatat
poin-poin
penting
tentang
revisiannya.
Lalu
setelah itu ketika
selesai
bimbingan
langsung kerjain.

34

Cukup sulit bagi 3 hari
saya merangkai
kata
dan
kadang mood
tidak bagus.

Biar ingat apa Pada hari itu Biar gak lupa Ada
aja yang harus juga
apa
yang
direvisi, selain
direvisi,
dan
itu
agar
cepat
memudahkan
selesai
dalam
mengerjakan
revisi

Usahakan mood Pernah
bagus dan cari
tempat
yang
nyaman

Mengerjakan
Pernah
langsung setelah
dapet
revisi.
Selain itu juga
sebisa mungkin
tidak
tergoda
dengan kegiatan
membuang
waktu,
dan
menyusun jadwal
apa yang harus
dikerjakan
dan
kapan.

Saya berusaha
untuk
tetap
memprioritask
an
mengerjakan
tugas
akhir,
jika memang
aktivitas
tersebut masih
bisa ditunda.
Tetep
kerja
tugas
akhir,
dan menunda
melakukan
aktivitas lain.
Misalnya
ditargetin
kerja
tugas
akhirnya
2
jam, setelah 2
jam ya lakuin
aktivitasnya.
Alasannya ya
karena
ad
target untuk
lulus
lebih
cepat,
sehingga harus
bisa prioritasin
tugas akhir.
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Membaca revisian dan Karena
hal
mencari
referensi tersebut perlu
jurnal yang berkaitan dilakukan
dengan revisian

Bisa sampai 2
bulan karena
bergantung
dengan mood

Motivasi yang Ada
sering menurun
sehingga
memengaruhi
mood
dalam
mengerjakanny
a

Di baca sambil lihat
revisiannya apa aja.
Terus biasanya buat
klasifikasi dri yang
termudah
untuk
direvisi sampai yang
tersulit.

Kalo
rajin
biasanya
langsung
di
revisi, tapi klo
gak
yahh
biasanyanya
nunggu
2-3
hari baru di
revisi.

Yahh kalo lagi Seringnya
rajin itu pengen ada
cepet
selesai
aja gtu biar ga
ada beban dan
biar langsung
ngirim lagi aja.
Cuman
kalo
nunggu 2-3 hari
gtu, biasanya
karena ngerasa
lagi capek atau
males
jadi
ditunggu dulu

35

36

Soalnya kalo
dibaca
gtu
ngebantu sih
walaupun
awalnya
deg2an takut
apa
aja
revisiannya.
Tapi
seenggaknya
tau apa aja yg
harus direvisi
dan
memudahkan

Membuat
list Ya pernah
prioritas
dan
mengerjakan
setiap
bagian
sesuai dengan list
yang ada

Ketika di masa
yang sangat
penuh
tekanan, saya
akan memilih
untuk
melakukan
aktivitas yang
menyenangka
n. Hal ini
untuk
membantu
saya
dalam
mereduksi
rasa
stress
yang
saya
alami.
Ya itu biasanya Jelas, sering Biasanya
dibaca dulu, terus banget.
ketika
udah
tau yang mana yg
baca
dan
susah yg mana
ngeliat
yang
gampang
â€œwah susah
terus mulai deh
nihâ€• disitu
cari referensi lagi.
jadi ngerasa
Biasanya
ke
capek duluan,
perpus atau gak
dan akhirnya
nanya
temen,
milih
tidur
atau juga nanya
atau nonton
dosen lain yang
dulu gtu. Yahh
sekiranya punya
alasannya biar
materi
yang
bisa build up
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37

Kalau bagian yg mudah
di revisi ya lgsg direvisi,
tapi kalo ada bagian yg
susah seperti harus
buka2
jurnal/baca2
lagi ya paling istirahat
dulu, take me time,
membangun
mood
dan
motivasi
utk
mengerjakan
dgn
melakukan
hobi/aktivitas
kesukaan
(cooking,
singing, listen to music,
hangout with friends,
or sleeping)

untuk
persiapan buat
ngebenerinnya
harus
gmna
gitu.

gtu.

Karna
butuh Bisa
sampai
mood positif berminggu2
dan semangat gitu sih :"(
yg lebih utk
menghadapi
kenyataan yg
menurutku
nggak mudah
dan kurang ku
sukai hahaha

Gatau juga sih
apa sebabnya,
tapi mungkin ini
bisa jd salah
satu penyebab.
karna aku ga
begitu
suka
teori
atau
bacaan
yg
banyak
ketimbang
pengalaman
dan praktik, so
butuh
effort
yang lama dan
lebih
utk
bangkit
menghadapi
kenyataan yg
ngga begitu ku

Sudah buat
target2, but
masih sering
melenceng
jaauuuhhh

sesuai
untuk
revisian itu.

mood lagi. Jadi
release stress
dulu, baru deh
mulai ngerjain
skripsinya gtu
hehehe.

*Buat to do list Sangat
(apa yg akan pernah
dilakukan/dibutuh
kan
di
hari
berikutnya,apa yg
masih kurang dan
harus
dicari/dikerjakan
lagi)
*Lembur
utk
membaca, review
dan
revisi
*self-reminder
"ayo dikerjain trs
dikumpulkan,
minggu
depan
bimbingan
jd
harus
kumpul
dulu
sebelum
bimbingan"

Melakukan
aktivitas
yg
menyenangka
n dulu baru
balik ngerjain
lagi.
Karena
hal itu bisa
membantuku
merefresh diri
(mood
dan
otak),
menghibur diri
dari
kebosanan
dan
kebingungan,
meski kadang
lupa
waktu
dan
lupa
target karna
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sukai :")

Dilihat kembali
segera di revisi
38

dan Supaya
bisa Bisa langsung
cepat
berprogress

Sebelum lupa Tidak
revisinya
gimana, soalnya
by phone

saking
senengnya
melakukan
aktivitas lain
itu.

Dikerjain minimal Sering sekali
2 jam/hari

Melihat cost
aktivitas
yg
akan dilakukan
kalo
lebih
mahal
drpd
nyekrip milih
nyekrip aja
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Membaca
serta
memahami apa yg
direvisi oleh dosen lalu
memperbaiki lagi serta
membaca
referensi
lain
39

40

Untuk
memepermuda
h memahami
apa
yg
dimaksudkan
oleh dosen

Sesegera
mungkin
dikerjakan
supaya tidak
lupa
namun
klau
sudah
tidak tau lagi
tidak dikerjaan

Mencoba
mencari Karena
saya 3 hari
kesalahan
dan merasa revisi minggu
memperbaikinya
merupakan
cara
dosen
untuk
membimbing
kita
mengerjakan
tugas
akhir
dengan lebih
baik

-

Merasa
kena
sulit
sekali
terkadang
merasa stress
knp
sulit
sekalinnamun
tetep
harus
dikerjaan dan
disentuh karna
klau tifak tidak
akan selesai

Setiap kali
revisi pasti
harus
memiliki
target
supaya cepat
dikerjaan
dan
cepat
selesai
misalnyaa
membuat
remender di
hape supaya
ada progres

1 Saya
perlu Tidak selalu
membaca lebih
teliti kembali

Selalu
rajin
melakukan
kinsultasi dengan
dosen, meminta
pendapat
atau
saran
kepada
teman
atau
saudara
untuk
bisa membantu
cepat selesai atau
paling
tidak
membwrikan
semangat
dan
dukungan

Pernah dan
itu
pasti
karna
memang itu
godaan
terbesar

Mengumpulkan
Sering
motivasi dan niat
untuk
mengerjakan

Pernah karna
memang itu
godaan
terbesar,
namun
kita
juga harus bisa
memempatka
n diri dan
memilih mana
yg lebih di
prioritaskan
klau
tidak
tidak
akan
pernah selesai
tugas akhirnya
Mencoba
memotivasi
diri
untuk
mengerjakan
tugas
yang
lebih penting
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Istirahat
terlebih
dahulu, menyiapkan
hati dan fikiran, lalu
memahami
bagianbagian yg kurang dan
perlu diperbaiki, lalu
mulai menyusun step
by step bagian mana
yg mau dicari atau
diperbaiki
terlebih
dahulu, baru kemudian
mengerjakan
sedikit
demi sedikit

41

Karna saya tipe
orang
yang
butuh
persiapan baik
dari persiapan
mental sampai
persiapan
pengerjaan

Secepatnya,
diusahakan
supaya cepat
selesai

Ingin
cepat Ya
menyelesaikan
tugas
akhir
supaya
bisa
cepat lulus

Pertama
menetapkan
target, lalu mulai
mengumpulkan
niat, menyiapkan
booster
seperti
makanan,
cemilan,
minuman
(kopi
atau
boba),
menyalakan
musik
yang
membantu
menaikkan mood
dalam menyusun
skripsi,
biasa
dibantu dengan
usaha untuk tidak
tidur
kecuali
ketiduran.

Ya,
sering
Biasanya
ketika sedang
mood
mengerjakan
tugas
akhir
tiba-tiba
diajak pergi
main.
Atau
karna
saya
pengguna
kartu
smartfreen
yang biasanya
ada
jatah
internet
malam yang
jumlahnya
tidak sedikit,
biasanya di
jam-jam
tersebut
malah saya
gunakan
untuk
mendownloa
d
drama,
video
youtube, atau
scroll tik tok

Karna
yang
saya
hadapi
seringnya
masalah
internet dan
Gadget, maka
saya
akan
matikan
gadget saya.
Atau
saya
menggunakan
aplikasi fokus,
saya kebetulan
mendownload
aplikasi
tersebut karna
saya mudah
terdistraksi
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dengan
alasan
"menghabisk
an
jatah
internet
malam",
padahal biasa
mood
saya
mengerjakan
skripsi
jamnya sama
dengan jam
internet
malam kartu
smartfreen
(jam 01.0004.00)
Langsung mengerjakan

42

Kalau
menunda nanti
saya lupa apa
yg sdh direvisi

Kira-kira satu
jam
setelah
Pulang
dari
kampus, kalau
revisinya
melalu
WA
langsung saya
kerjakan

Karena
kalau
baru
pulang
dari
kampus
biasanya makan
dulu, stelah itu
baru
mengerjakan

Saya tidak
memiliki
target waktu
karena sya
memgerjaka
n
sesuai
dengan
kemampuan
saya
saat
menatap
laptop. Kalau
sudah capek
dan
mata

Setelah istirahat Pernah
yang cukup baru
sya melanjukan
untuk
mengerjakannya
lagi

Hari itu sya
pakai
untuk
refresing,
setelah selesai
besoknya akan
sya lanjutkan
untuk
mengerjakan
skripsi saya
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sudah sakit
sya
akan
berhenti

43

44

Istirahat
sebentar
untuk berpikir atau
mencari ide, setelah
dirasa cukup baru
membuka ulang skripsi
dan
mulai
mengerjakan lagi

Membaca revisi apa
yang
diberikan,
kemudian
mempersiapkan materi
apa yang perlu dicari
untuk merevisi bagian
tersebut

Tingkat
kecemasan
yang
tinggi
sangat
menganggu
dalam proses
pengerjaan jadi
ditunggu
sampai tidak
cemas
lagi
kemudian
kembali
mengerjakan
Karena
saya
perlu
memahami
bagian-bagian
apa yang perlu
diperbaiki

Satu
hari Memberi waktu Ada,
tapi
setelah diberi diri
untuk sering kali
revisi skripsi
berpikir
dan karena
menyiapkan
merasa ada
mental kembali yang kurang
terus
menerus
(perfeksionis
)

Mengerjakan
setiap
hari,
memotivasi diri
supaya
tidak
menyerah
satu
hari pun, berdoa,
minta semangat
dari orang-orang
terdekat

Seminggu
hingga
minggu

Membagi waktu Ya
antara
mengerjakan
skripsi
dan
bekerja

Ada keraguan Kadang2 jika
saya kadang
membuat
kesalahan
dalam merevisi.
Apabila banyak
bagian
yang
direvisi dapat
membuat saya
kurang
termotivasi

Sering,
biasanya
karena terlalu
bosan/jenuh,
tidak
ada
motivasi,
bingung mau
mengerjakan
apa

Cerita
ke
orang
lain
supaya
dimotivasi
mengerjakan
lagi, biasanya
terganggu
karena gadget
jadi matikan
gadget
dan
berusaha
fokus lagi
Tetap
mengerjakan
revisi tersebut,
karena
saya
tidak
akan
benar-benar
menikmati
aktivitas
menyenangka
n apabila saya
kepikiran
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mengerjakan

Dikerjakan

karena revisi
sudah
seharusnya
dikerjakan,
agar
cepat
selesai

Menundanya

Karena malas, Sekitar
dan
belum Minggu
mendalami
lebih
jauh
revisi yg di
berikan

45

46

jika pada hari
itu
kosong
tidak
ada
kegiatan
apapun
langsung
dikerjakan, jika
ada
agenda
maka
dikerjakan
besoknya

karena
revisi seminggu
harus
cepat
dikerjakan, agar
dosen
pembimbing
dapat
memahami
kesungguhan
kita
dalam
mengerjakan
skripsi

1 Karena belum Ada target
menemukan
referensi untuk
mengerjakan
revisi

revisi saya

mengerjakan
pernah
dengan
targettarget
tertentu
pada
tiap
pengerjaannya

diselesaikan
terlebih
dahulu atau
membuat
target
pada
hari tersebut
sudah harus
sampai mana
sebelum
menjalankan
aktifitas yang
lebih
menyenangka
n
Melawan
rasa Perna. Ketika Maksdnya
malas,
dan teman
bagaimana ya
mencoba untuk mengajak
? Wkwk. Ya
mengurangin
jalan jalan
menundanya,
aktivitas
yang
karena merasa
tidak penting
masih butuh
untuk
refreshing
dulu
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47

48

49

membacanya dengan agar
jikalau 2-3 minggu
teliti lalu merevisi
ada yang tidak
paham
bisa
langsung
ditanyakan.

hal
tersebut
karena sering
kali tidak dapat
mengatur
waktu dengan
baik dan segan
menanyakan
apabila
ada
kesulitan.
Saya
kurang karena harus
tau
karena memperhatikan
saya
baru bagian lainnya
semester
3,
mungkin
sebulan atau
lebih

seminggu.

saya
mengerjakannya
setiap
hari
walaupun pada
akhirnya
tidak
selesai
tepat
waktu.

pernah,
bermain
game
dan
refreshing
yang
keblablasan.

menunda
mengerjakan
dan
mengerjakan
skripsi
pada
waktu
yang
tersisa.

Meneliti
kembali
bagian yang salah,dan
mempertimbangkan
kata yang digunakan
dan
metode
penjelasan nya

Lebih terlihat
seperti karya
sendiri
dan
mudah dikuasa
dan dimengerti

Lebih baik
cepat namun
tidak
tergesagesa,
sebulan
lebih atau 2
bulan

Fokus,
tidak
terlena
dan
mengontrol
waktu aktivitas,
dan
menyusun
secara sistematik

Ya tentu saja,
setiap orang
pernah
mengalami.
Atau mungkin
ada saja hal
penting
lainnya yang
dilakukan

mengumpulkan
niat
dan beberapa materi
yg membantu untuk
menyelesaikan revisian

merasa lebih 1-2 hari
nyaman ketika
mengerjakan
revisian karena
materi sudah
siap. sehingga
tidak harus cari
cari lagi

Jika
tidak
penting lebih
baik
diabaikan,dan
fokus ke tugas
akhir. Namun
jika
penting
atau keadaan
darurat maka
harus
bisa
membagi
waktu
jika aktivitas
tsb harus saya
ikuti,
saya
selesaikan
aktivitasnya
dahulu.
jika
tidak,
saya
lebih
memprioritask
an

menunggu niat iya
dan
materi
terkumpul
semua

sejak
awal iya
menentukan
tanggal
harus
mengembalikan
revisi
kepada
dosen
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mengerjakan
revisian

Mengerjakan
tersebut

50

revisi Agar
selesai

cepat Satu
hari Karena setelah Iya
setelahnya
mendapatkan
revisi saya ingin
beristirahat
terlebih dahulu
baru keesokan
harinya
saya
mengerjakan
revisi tersebut

Mengerjakan
Pernah
revisi setiap hari
dan membuat list
apa saja yang
harus dikerjakan

Apabila masih
banyak
hal
yang
harus
saya kerjakan
maka
saya
akan menahan
diri
untuk
tetap
konsisten
mengerjakan
tugas
akhir
tersebut
hingga selesai.
Tetapi apabila
saya
sudah
benar-benar
jenuh
maka
akan
saya
selingi
kegiatan yang
lebih
menyenangka
n. Hal tersebut
saya lakukan
agar saya tidak
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terlalu stres
dengan
tugasnya

51

52

Jika bisa dikerjakan Kalau ditunda Satu
sampai Kalo lebih dari Iya, kurang
saat itu juga, langsung keburu males
dua hari
itu biasanya jd lebih
1
saya kerjakan
males
dan minggu
makin
sulit
mengumpulkan
niat
untuk
mengerjakan

Membuka
file Pernah
skripsi setiap hari,
seberapun
progressnya, yg
penting tiap hari
nambah.

memahami masukan
dari
dosen
dan
mencocokan dengan
revisi terakhir yg saya
kirimkan

membuat to do ya, tentu
list
sistematis
sesuai
urutan
pengerjaan
poinpoin revisi

untuk
2-3 hari
menghindari
melakukan
kesalahan yg
sama
dan
untuk
mengantisipasi
salah paham

butuh
waktu ya
pulih dari rasa
frustrasi karena
lagi-lagi masih
revisi

Tetap
mengerjakan
tugas
akhir
lebih
dulu.
Alasannya
supaya nanti
saat
melakukan
aktivitas
yg
lain bs lebih
santai
dan
nggak
kepikiran
revisi.
respon saya
berbeda-beda.
kadang saya
mengizinkan
diri
untuk
menghibur diri
terlebih dulu
dengan
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dalam
membaca
review
dari
dosen

Segera
mengerjakannya dan
kembali memperdalam
ilmu (topik skripsi dan
metode penelitian)

53

Jika
segera 1-2 hari mulai
dikerjakan,
mengerjakan
diharap
bisa revisi.
mempercepat
proses
pengerjaan
skripsi.
Lalu
saya
memperdalam
ilmu
karena
supaya
saat
ujian
sidang
nanti
bisa
menjawab
pertanyaan
dosen penguji
dengan baik.

Karena
saya Iya.
tidak
ingin
menunda
hingga
satu
minggu lebih.

Fokus
dalam Pernah.
mengerjakan
revisi, konsultasi
dengan
dosen
pembimbing, dan
bertanya dengan
teman atau kakak
tingkat.

aktivitas
yg
saya
sukai.
namun di lain
waktu
saya
menghukum
diri
dengan
tidak
melakukan hal
yg saya sukai
sampai saya
menyelesaikan
revisi terlebih
dulu
Saya
tetap
melakukan
aktivitas
menyenangka
n
tersebut,
namun tidak
berlangsung
lama. Setelah
puas
saya
akan kembali
mengerjakan
skripsi.
Karena saya
sendiri
memprioritask
an skripsi di
atas
segala
kegiatan saya.
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Kerjakan secepatnya

Biar
wisuda

cepet Secepatnya.
Bisa sehari siap

Biar
nyenyak

tidur Iya

Mengerjakan

Karena
3 hari
kewajiban
supaya cepat
selesai

Karena
saya Ada,
sudah paham maksimal
alur skripsi saya seminggu

Baca sekilas dulu

Supaya
1 minggu
tumbuhkan
niat
Untuk
1-5 hari
memahami
saran
dari
dosen
dan
mengerjakanny
a.

Karena
saya
harus pelajari
lagi skripsi saya
Terkadang, saya
menundanya
karena belum
paham dengan
komentar
dosen
atau
tidak percaya
diri
memiliki
resources yang
bagus
untuk
menyelesaikan
nya.
Karena
kendala di buku

54

55

56
Membacanya

57

Kejar terus dosen Ada dong
dan siapkan revisi
dengan cepat

Terus
Pernah
mengerjakan
skripsi atau paling
tidak membaca
skripsi agar dapat
inspirasi

Ya
ada Terus
Pernah
seminggu
mengerjakan
sebisa mungkin
Ya,
tetapi Saya
Ya
sering saya mengalokasikan
tidak
waktu setiap hari
menyelesaik untuk membuka
an
sesuai laptop.
target awal
saya.

Nongkrong
dengan
teman.
Alasannya biar
ga stress kali
Kalau memang
penat
ya
lakukan
kegiatan yang
menyenangka
n itu, hitung2
refreshing,
begitu selesai
liburan nanti
lanjut lagi
Ya liburan lahh

Seringnya saya
melakukan
aktivitas lain,
karena
saya
berpikir tugas
akhir
bisa
menunggu.
Saya
sudah
terlampau
memiliki
persepsi
negatif dengan
skripsi. Saat ini
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referensi yang
sedikit (pulang
kampung) atau
hal
lainnya,
seperti
kesulitan
mengatasi
ketakutan akan
kegagalan.

membaca
memahami
dari dosen

58

59

dan agar jika ada berhari
hari,
revisian yang kurang di kadang
pahami
bisa berminggu
bertanya
kembali
ke
dosen

membuka
dan supaya
tau 1 minggu
membaca isi revisian
kesalahan yang
perlu
di
perbaiki
di
bagian mana

pun,
masih
kesulitan.

karena
seminggu
mengumpulkan sampai dua
niat
untuk minggu
mengerjakan

mengerjakan
sering
sedikit
sedikit
walaupun
terkadang tidak
mencapai target

karena
sibuk ada
dengan
kegiatan lain

berdoa biar gak pernah
malas

lebih memilih
melakukan
aktivitas lain
karena untuk
menghilangka
n stress dari
skripsi,
walaupun
pada akhirnya
tetap
stress
hehe
menunda
mengerjakan
tugas
akhir
karena lebih
enak
nongkrong
sama teman
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60

Mencari
referensi Biar
terkait revisi
selesai

Dikerjakan

cepat 1 minggu

Karna
keharusan

5 hari

Karna jika lebih Iya
dari waktu itu
saya jadi malas
Karena
biar Iya
cepat siap

61

Rajin berdiskusi Ada
dengan
teman,
mencari refensi di
perpustakaan dsb
Dengan
cepat Pernah
mengerjakan
revisi
dan
bimbingan
dengan dosen

Segera memperbaiki Takut
lupa Paling
lama,
bagian yang direvisi
bagian
yang beberapa jam
sudah
didiskusikan
sebelumnya

Ingin
segera Ya
mengerjakan
agar
bisa
kembali lanjut
mengerjakan
yang lain

Sesegara mungkin Pernah
mengerjakan

Mencatat revisi yang ingin
2-4 hari
saya dapatkan
beristirahat
terlebih dahulu
setelah
konsultasi
tugas
akhir

Ingin
Tidak
melakukan
kegiatan yang
menyenangkan
dulu

Saya
membuat Pernah
target
waktu
dengan rentang
waktu yg panjang
agar saya masih
bisa mengerjakan

62

63

Nongkrong
dengan teman

Jalan dengan
teman.
Karena kalau
mengerjakan
revisi
terus
butuh
refreshing juga
Menceritakan
pada
orang
terdekat yang
saya
tau
sangat
mendukung
penyelesaian
tugas
akhir
saya
untuk
mendapatkan
motivasi
kembali
mengerjakan
tugas akhir
Saya
mengerjakan
hal yg lebih
menyenangka
n dulu. Karena
mengerjakan
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agar tidak stres

Menyimpan
revisi

catatan Saya
punya 1-2 minggu
banyak
kegiatan lain

Sibuk bekerja Tidak
dan
ada
kegiatan lain

64

Cepat-cepat
kerjakan

65

66

saya Saya
banyak Beberapa jam Ingin cepat saya Ada
kegiatan lain
saja
kerjakan agar
bisa
mengerjakan
kegiatan lain

Menyiapkan
mental Karena cukup Sehari
untuk membaca
sulit
untuk
memahami
revisi
dari
dosen

hal yg lain

tugas
akhir
membuat saya
stres, sehingga
perlu waktu
penyegaran

Saya
kerjakan Ya
revisi
jika
memang
ada
waktu senggang

Saya lakukan
yang
lebih
menyenangka
n karena lebih
membuat saya
senang
dan
tidak stres
Saya kerjakan
revisi
dulu.
Karena
jika
tidak,
saya
akan
keterusan
melakukan
kegiatan
yg
lain dan tidak
kerjakan revisi
Menonton film
atau
drama
karena
membantu
menyiapkan
mood
mengerjakan
skripsi

Selalu berusaha Pernah
menyelesaikan
sesuai target

Tidak
mau Iya memiliki Memgerjakan
Ada
menunda
maksimal 3 secara fokus dan
pengerjaan
hari
terjadwal
skripsi
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67

Langsung
komentar
skripsi

Berdiskusi
teman

68

69

70

membaca Karena
saya Hari itu juga
dosen di tidak
suka
menunda
mengerjakan
skripsi

Supaya cepat Ada
mengirimkan
kembali
revisian
dan
tidak mengulur
waktu
dengan Karena dengan Satu
hari Karena
butih Tidak
berdiskusi saya setelahnya
waktu
untuk
lebih mudah
berdiskusi
mengerjakan
dengan teman
terlebih dahulu

Membuka
dan
melakukan
pengecekan apa saja
revisi yg diberikan
dosen

Supaya lebih
mudah
mempersiapan
materi apa saja
yg diperlukan
untik
memperbaiki
skripsi
Segera
Karena
saya
mengerjakannya jika mengerjakan
tidak ada tugas lain tugas
sesuai
yang lebih penting dan skala prioritas
mendesak
saya

Mengerjakan
Ada
skripsi
dengan
serius dan tidak
bermalas"an

Bermain
ps.
Karena tidak
bisa menolak
main ps

Mengerjakan
Ada
skripsi sejalannya
tidak
harus
ditarget

Tidur.
Saya
sering
mengerjakan
skripsi sampai
pagi hari yg
membuat saya
terkadang
ketiduran
ketika
mengerjakan
Tidak ada

Satu
hari Karena
Iya
setelahnya
sblumnya harus
cek dulu apa
komentar
dosen
dan
mencatatnya

Mengerjakan
Tidak
sampai
selesai
sebelum target

Sekitar 2-4 hari
tergantung
banyak/sedikit
nya revisi

Saya
berusaha Ya
sungguh2
dan
tidak
menunda
nunda

Karena
ya
membutuhkan
referensi dan
niat

Main
HP,
karena
terkadang
setelah
mengerjakan
tugas lain yang
juga berat juga
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butuh istirahat

Melakukan perbaikan

71

karena
hal satu
sampai
tersebut
dua hari
merupakan
suatu
kewajiban
sebagai
mahasiswa

Saya
langsung Karena
mengerjakannya
menunda revisi
sama dengan
menunda masa
depan(nikah)

72

Kurang lebih 12
minggu
karena mencari
sumber yang
relevan
dan
juga
bahan
teori dari bukubuku

Karena
saya
membutuhkan
banyak
referensi,
sehingga
hal
pertama yang
saya
lakukan
adalah mencari
referensi
Karena mencari
sumber
yang
relevan
dan
mencari
sumber bacaan
itu
tidak
semudah yang
dibayangkan.
Dan menyusun
kata-kata agar
manjadi kalimat
yang SPOK juga
tidak mudah.

Ya,
saya Banyak mencari Ya, ada
memilik
referensi
dan
target waktu mengatur waktu
sebaik mungkin

Menonton
youtube,
karena
saya
cepat merasa
bosan ketika
harus
melakukan
revisi

Iya

Saya menolak
ajakan
tersebut(jika
dari
teman)
dan
memberikan
pengertian jika
saya
ingin
menyelesaikan
revisi agar bisa
cepat
lulus.
Karena saya
selalu melihat
kebelakang
jika
ada
orangtua saya
yang

Dengan bekerja
keras,
dan
mengesampingka
n semua kegiatan
yang
bisa
menunda
merevisi seperti
berjalan-jalan
atau
sesuatu.
Karena saya yakin
bersedih-sedih
dahulu
bersenang-senang
kemudian.

Ada, namun
saya
tetap
pada
pendirian
untuk tidak
melakukanny
a dulu
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mencatat
segala
kesalahan yang telah
dilakukan/mencatat
hal-hal yang perlu saya
lakukan
&
kembangkan
dalam
merevisi
73

Agar
tidak
melakukan
kesalahan yang
kedua kalinya

setiap
bab
perlu
waktu
kurang lebih 2
minggu untuk
menyelesaikan
nya

karena masih
ada tanggungan
yang
lain
seperti tugastugas
mata
kuliah lain yang
menumpuk dan
dengan
deadline waktu
yang
sangat
singkat,
sehingga saya
memerlukan
waktu
yang
yang
banyak

Ya
tentu,
target waktu
dalam
pengerjaan
tugas
akhir/revisi
ditentukan
oleh dosen
untuk
kembali
dikumpulkan

Mengerjakannya
Ya, pernah
dengan baik dan
semaksimal
mungkin sesuai
dengan
kemampuan saya

menunggu
saya
untuk
lulus, dan ada
rasa
dari
dalam
diri
untuk segera
menyelesaikan
kuliah
dan
mulai terjun di
dunia
kerja
untuk
mewujudkan
segala
keinginan
orang
tuas
saya
Membagi
waktu dengan
aktivitas
tersebut
dengan
pengerjaan
tugas
akhir.
Tentunya
aktivitas yang
lebih
menyenangka
n
tersebut
sebagai waktu
untuk
refreshing.
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dalam
mengerjakanny
a juga waktu
untuk
berisitirahat.

Memahami

74

Mengerjakan
dari dosen
75

76

Agar
dapat 3-4 hari
memperbaiki
kembali,
sehingga nanti
tidak ada revisi
lagi.

revisi Karena
itu
salah
satu
acuan
untuk
menyelesaikan
tugas akhir

Setiap
seminggu saya
mendapat
revisi
jadi
setiap minggu
saya ada waktu
untuk revisi
Mengerjakan
revisi Saya merasa Seminggu atau
semampu saya dan harus segera lebih
melengkapi
menyelesaikan
kekurangannya agar tidak
kekurangan
membebani

Karena otak
kita juga butuh
waktu untuk
istirahat.

Membutuhkan Ya, saya ada Dengan
mood
yang target
dan
bagus
berusaha

fokus, Ya, tentu ada
tetap

Saya
akan
memilih
aktivitas yang
menyenangka
n tersebut, hal
itu
untuk
menghindari
stress.
dalam Ya ada tetapi Tidak
ada
saya menolak karena
saya
dan
lebih lebih memilih
memilih
untuk
untuk
mengerjakan
merevisi

Karena dalam Ya ada
waktu 1 minggu
saya bisa revisi
bab per bab

Teliti
merevisi

Saya
membutuhkan
waktu
untuk
memahami
terlebih dahulu
perbaikan
perbaikan dan

Saya
bertanya, Pernah
mencari sumber,
berdiskusi dengan
orang lain

Paling lama
1
hari
sebelum
deadline

Saya berusaha
menyelesaikan
dahulu
semampu
saya,
kemudian
memberi
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merencanakan
pembetulan

Mencari referensi
77

78

79

Biar
lebih
mudah
mengerjakanny
a
KesaL, bingung
Karena tidak
mengerti apa
yang
mau
direvisi
dan
cara
mengubahnya
Menunda
beberapa Pusing, capek
hari
lalu sama tertekan
mengerjakannya
kadang
kembali

Satu minggu

Karna jika lebih Ada
jadi
keburu
malas

Tidak
Karena
ditentukan.
tergantung
Bisa cepat bisa mood
lama

2-3 hari

Ya

Butuh istirahat Iya
sebentar untuk
mengembalikan
suasana
hati
yang
baik
terlebih dahulu

Melakukan usaha Pernah
semaksimal
mungkin
Bertanya
Pernah
temannn
lain
yang
skripsinya
hampir sama atau
cari skripsi di
perpustakaan
Berusaha
Iyaa
mempertahankan
suasana
hati
dalam
kondisi
yang baik

reward
dengan
melakukan hal
yang
menyenangka
n
sebagai
bentuk
recharge
energi
Main
ke
rumah teman
untuk
menghibur diri
Nongkrong
dengan teman
agar
tidak
suntuk

Berusaha
mengerjakan
terlebih
dahulu
lalu
melakukan
aktivitas yang
menyenangka
n, agar pada
saat
melakukan
aktivitas yang
menyenangka
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n tidak ada
perasaan
bersalah
Membaca
dan
mencoba memahami
apa yang kurang dari
hasil sebelumnya.

Supaya kalau 2-4 hari
ada
yang
kurang
dipahami bisa
bertanya
kepada dosen.

Kalau tidak ada Ada.
mood,
susah
untuk
mengerjakan.

Menetapkan
sistem reward.

Melihat komentar dan
menanyakan maksud
komentar
tersebut,
sekaligus menanyakan
hasil seperti apa yang
dikehendaki dosen

Karena
saya 5 hari
perlu
memastikan
bahwa
persepsi saya
dan
dosen
sama, sehingga
saya
tidak
melakukan
kesalahan yang
sama
dan
merevisi
hal
yang
sama
dikemudian
hari.

Saya cenderung Ya, kurang
kaku
pada lebih
1-2
jadwal harian minggu
saya.
Waktu
tersebut selain
saya gunakan
untuk
mengumpulkan
motivasi
dan
referensi, saya
juga mengatur
waktu
untuk
mengerjakan
tugas
lain
sehingga fokus.

Mengatur waktu, Pernah
mengumpulkan
niat
dan
semangat,
membuat
list
referensi,
menyelesaikan
tugas
yang
sekiranya
mengganggu

80

81

Pernah.

Biasanya jika
tidak
mood
lebih
baik
melakukan hal
menyenangka
n supaya saat
mengerjakan
nanti hasilnya
jadi lebih baik.
Saya memaksa
diri
untuk
tetap
mengerjakan
tugas dgn cara
mencari
suasana baru,
mengerjakan
dengan teman
yg sama-sama
mengerjakan
revisian,
merencanakan
self
reward
bagi
diri
sendiri.
Alasannya hal
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Berusaha
mengerjakan
tersebut

82

untuk Agar
revisi selesai

cepat Satu
hari Karena
saya Iya,
saya
setelahnya
perlu
memilimi
mengumpulkan target
niat
dan
semangat
terlebih dahulu

Menuliskan apa Iya,
saja yang harus pernah
saya kerjakan dan
mencoba
menyelesaikannya
satu persatu

ini
cukup
efektif untuk
memotivasi
saya
mengerjakn
hal tersebut
dan
merasa
mendapatkan
dukungan dari
orang lain.
saya Apabila saya
sudah terlalu
lelah
maka
saya
akan
berhenti
sejenak dan
beristirahat.
Namun
apabila saya
memiliki
deadline yang
harus segera
diselesaikan
maka
saya
tetap
akan
berusaha
menyelesaikan
tugas tersebut
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83

Segera
mengerjakannya

Karena ingin Kalau
bisa Karena
biar Ada
cepat selesai
secepatnya
semangatnya
ga padam

langsung diperbaiki

supaya tidak
menumpuk
dan
bisa
sejalan dengan
goals yg udah
dibuat

Mengerjakan tetap

Karena harus Secepatnya
diselesaikan
(hitungan jam)

setelah
supaya goals yg ya
menerima
udah
dibuat
langsung
di tercapai
revisi, saat itu dengan
juga
sempurna

Ngejar
banget. Pernah
Biasanya di cafe
dari jam 5 sore
sampai 10 malam
dikerjain
ya
revisiannya

84

85

Ingin
selesai

cepat Punya

Dipakai beneran Pernah
targetnya

Main futsal.
Untuk
menghilangka
n penat
memilih
prioritas,
tetapi jika saya
merasa
membutuhkan
healing time
maka
saya
akan memilih
bersenangsenang.
hal
tersebut saya
lakukan
karena untuk
menyeimbang
kan agar tidak
terlalu stress.
segala
hal
harus dibawa
santai
tapi
serius
Menggunakan
skala prioritas
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Merevisi hari itu juga
jika
revisian
nya
sederhana,
jika
revisian nya berat
istirahat dulu besok di
kerjakan

86

Ya karna ada
yg perlu di
perbaiki
jadi
harus di kerjain

Tergantung
mood, paling
lama
seminggu, itu
juga
karna
sengaja mau
istirahat

Karna
mood, Tidak. Yang
kalo
lagi penting ada
pengen
ya yg direvisi,
dikerjain kalo dan sudah
ndak
ya berusaha
istirahat
merevisi

Berusaha berpikir
dan cari inspirasi
biar bisa ada yg di
revisi

Biasanya saya
mengerjakan
keduanya
sekaligus.

Kalo
ga
dilakukan
bersamaan, ya
melakukan hal
yg
menyenangka
n
tersebut
dahulu dengan
rentang
waktu, terus
melakukan
nya di depan
leptop dengan
doc TA di
buka,
kalo
aktivitas nya di
liar
rumah,
berarti
saya
bawa leptop,
biasanya
si
kalo
keluar
rumah cuma
pindah tempat
duduk
aja,
kalo
bisa
mengerjakan
bersamaan ya
contohnya
ngetik sambil
nonton
drakor, kalo
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engga berpikir
sambil main
mobile legend.

Cari referensi lain

Untuk
menambah
pengetahuan

3 hari

Mengerjakan langsung

Karena itulah 1 hari
yang
harus
dilakukan

Nunggu mood Ya
untuk
mengerjakan

Gali pengetahuan Ya
dan bertanya

87

88

Jangan lama2 1-2 minggu Berusaha
nanti bakal lupa paling lama
fokus
semangat

utk Jelas pernah
dan

Melakukan
kegiatan yang
lebih
menyenangka
n
terlebih
dahulu karena
perlu
untuk
mengumpulka
n
mood
sebelum
mengerjakan
tugas akhir
Saya berusaha
menyingkirkan
hal
yg
menyenangka
n tsb utk
sesaat
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Merevisinya

89

Mengerjakan
bagian yang
direvisi

90

Supaya
TA Tergantung
dapat lanjut
deadline untuk
diperiksa
kadang
2
minggu - 3
minggu

sesuai Karena
saya 2-7 hari
harus sadar jika ada
revisi bagian
tersebut
kurang
memenuhi
kriteria

Biasanya
enggak Belum ada niat 5-7 hari
langsung di revisi, atau kemauan
ngulur waktu dulu, untuk revisi
nanti
nanti
terus
ngerjainnya
91

Karena
Sebelum
tergantung
deadline
deadline untuk harus selesai
diperiksa

Begadang untuk Pernah
menyelesaikannya

Banyak
Belum
kegiatan diluar
dan tergantung
mood juga

Mengerjakan
sesuai deadline

Kadang susah Kebanyakan
nemu
materi tidak
di
yang
sesuai target
dengan
keinginan
dosen

Diusahakan selalu Pernah
membuka laptop
agar
skripsi
tersentuh

Ya

Melakukan
aktivitas
menyenangka
n
tersebut
karena
membuat saya
senang
dan
tidak stress
Saat ini lebih
sering tergoda
untuk
melakukan hal
yang
menghasilkan
daripada
mengerjakan
tugas
akhir,
karena hal tsb
berhubungan
dg pekerjaan
Biasanya lebih
memilih ubtuk
mengerjakan
hal
yang
menyenangka
n
terlebih
dahulu, karena
bagi saya hal
yang
menyenangka
n
dapat
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Sedih
bersemangat

92

Membaca
dosen

93

dan Sedih krn msh 1 sampai
ada
minggu
kekurangan
tetapi
bersemangat
karena selalu
ada kemajuan
di bagian yang
lain

komentar Agar
2 sampai
memahami
minggu
letak kesalahan
saya

3 Mengumpulkan Tidak terlalu,
motivasi karena biasanya
awalnya sedih
tidak
terpacu
pada target

Mencoba
Sering
mengerjakan
setiap
hari
walaupun hanya
sedikit atau hanya
membuka file nya.
Paling tidak setiap
hari
selali
memikirkan
skripsi

3 Karena
Tidak ada
mengumpulkan
niat
untuk
mengerjakan

Tidak ada karena Selalu
tidak menentukan
target waktu

meningkatkan
mood
saya
untuk
memulai
mengerjakan
sesuatu dan
itung itung hal
tersebut dapat
merefresh
otak
atau
pikiran.
Menimbang2
dulu, seberapa
menyenangka
n aktivitas tsb,
apakah
aktivitas tsb
bisa dilakukan
lain
hari,
apakah skripsi
bisa dilakukan
lain hari dll
Biasanya
memilih untuk
mengerjakan
kegiatan lain
karena lebih
menyenangka
n dan tidak
membuat
stress karena
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skripsi

94

Nangis
Membaca
dan
memahami
kembali
tanggapan dosen saya
pada bagian" yang
harus direvisi

Tugas
tidak Tidak merevisi
selesai
lagi
Supaya
saya 1-2 minggu
tahu langkah
apa yg harus
saya lakukan
untuk
memperbaiki
tugas
akhir
saya

95

96

Membaca
dan Supaya
saat Hari itu juga
mempelajari kemauan mengerjakan
dosen
bisa efisien

Karena kesal

Tentu tidak

Tidak ada,
Karna
tergantung
bagian mana
yg
saya
harus revisi.
Kalo bagian
yg
mudah
dan
sedih
mungkin
bisa
lebih
cepat, tapi
kalo bagian
yang banyak
atau
sulit
dipahami
mungkin
bisa
lebih
lama
cepat Iya

Tidak ada usaha

Pernah

Lupa

Perlu
waktu
bagi saya untuk
mencari
reverensi yang
tepat
dan
memahami
setiap
teori
yang ada untuk
menyusunnya
dalam
tugas
akhir saya

Sebisanya
Pernah
dikerjain kembali
sampai selesai

Kulineran
bareng
doi,
karna makan
buat
kami
senang
dan
kenyang, biar
gak
terlalu
depresi.

Supaya
selesai

Membaca
Ya
liteartur hingga
mencukupi baru
menulis,

Menghindari
aktifitas
menyenangka
n
tersebut,
atau
ikut
aktifitas
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Mengerjakanmya
97

98

99

10
0

Untuk
mengejar
target

2 hari

Untuk
Iya
mengejar target

Mencari refrensi Ya
seperti
jurnal
ataupun Thesis

Stress
mungkin karena bingung 1 hari
kemudian revisi ulang apa lagi yang
yang dibilang dosen
harus direvisi
kenapa harus
direvisi
?salahnya
karena apa ?
Mengerjakannnya
Karena
kita 1hari
dengan baik
harus
mengerjakanny
a

karena
saya 3 hari paling saya
berusaha pernah
tidak
suka lama
untuk langsung /
menunda2
segera
saya
pekerjaan saya
selesaikan revisi
agar tidak lupa

Karena
lebih Adaaaa
cepat lebih baik

Mengerjakannya
dengan
sungguhâ€•

memperhatikan bagian biar tahu apa 1-2 hari
yg direvisi
yang
harus
diperbaiki

karna
butuh ada
waktu
untuk
memahami
dahulu

menyelesaikan
pernah
revisi
sebelum
waktu yang saya
telah tentukan

Tidak

menyenangka
n
namun
membatasi
supaya tidak
lama"
Membaca
komik,karena
menghibur
saya
nonton
youtube,
netflix

Untuk
menghilangka
n rasa bosan
dan
jenuh
terhadap
tugas
ya saya akan
melakukan
aktivitas yang
menyenangka
n dulu namun
membatasi diri
agar tidak lupa
dengan tugas
saya
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