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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seorang mahasiswa tak terlepas dari hal-hal yang bersifat akademik maupun 

non-akademik. Salah satu hal yang bersifat akademik yaitu menyelesaikan tugas 

akhir atau skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang wajib dikerjakan 

oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1.  

Penyelesaian skripsi tidak tergolong. mudah dan tidak sedikit mahasiswa yang 

mengalami hambatan pada proses pengerjaanya hingga berujung pada perilaku 

penundaan pada penyelesaiannya.
1
 

Steel (2010) mengatakan bahwa penundaan tersebut dilakukan secara 

sukarela oleh mahasiswa walaupun ia tahu bahwa hal demikian akan berdampak 

buruk bagi masa depannya. Dampak buruk pada perilaku penundaan tersebut ialah 

membuang waktu dan kesempatan yang menimbulkan berbagai kerugian, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Surijah (2007) ialah masa studi lebih lama dan 

keterlambatann kelulusan.
2
 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas internal individu memiliki 

peran penting dalam perilaku penundaan pekerjaan termasuk penyelesaian skripsi. 

Menurut Jansen dan Carton (1999) ada lima hal yang berkaitan dengan tingginya 

kecenderungan perilaku penundaan terhadap tugas akhir yaitu rendahnya kontrol 
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diri (self-control), self-conciousness, self-esteem, self-efficacy dan kecemasan 

sosial.
3
 Pada  penelitian ini, peneliti menfokuskan pada  self-control. 

Self-control atau kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengenali dan mengelola dirinya dengan baik secara fisik, emosi, jiwa, pikiran 

dan spiritual. Kontrol diri berguna untuk mengelola diri seorang individu dengan 

berbagai sumber daya untuk mengendalikan maupun menciptakan realitas 

kehidupan sesuai dengan nilai dan tujuan hidupnya.
4
 Louge (1995) mengartikan 

self-control sebagai suatu pilihan tindakan yang mampu memberikan manfaat 

lebih besar dengan cara menunda kepuasan sesaat.
5
  

Salah satu faktor penentu perilaku seseorang ialah religiusitas. Religiusitas 

menurut Ancok (2008) merupakan cara seorang individu untuk menunjukkan 

aspek-aspek religi yang dihayati dalam hasilnya. Hal itu bersifat mengikat dan 

menguntungkan diri seorang individu dalam hubungannya dengan Tuhan karena 

dalam religiusitas terdapat aturan-aturan beserta kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh seseorang yang beragama.
6
 

Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui melalui pengetahuan, 

keyakinan, pengalaman, moralitas, serta sikap sosial dalam beragama.
7
  

Religiusitas bersifat abstrak dan tidak bisa dilihat, namun bisa tampak dari 
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implementasi perilaku termasuk kontrol diri seseorang yang mampu 

mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki termasuk self-control.
8
  

Secara teoritis, mahasiswa dapat dikatakan dapat mengendalikan diri apabila 

ia telah mampu mengatur pelaksanaan tanggung jawabnya dalam pengerjaan 

skripsi serta mengantisipasi suatu keadaan yang terjadi pada proses pengerjaan 

tugas tersebut. Sebagaimana penelitian Aris Aprianto dalam tesisnya yang 

menyatakan antara religiusitas dan self-control sangat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan diri seorang mahasiswa. Hal itu dapat membantu meningkatkan 

dirinya dalam proses penyelesaian tugas seperti mengaplikasikan perilaku 

beragama dengan baik, mampu menahan emosi dan termotivasi dalam belajar 

termasuk dalam pengerjaan skripsi.
9
 

Seorang mahasiswa tingkat akhir idealnya memiliki religiusitas dan self-

control yang baik untuk menunjang proses penyelesaian skripsinya supaya bisa 

lulus tepat pada waktunya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit mahasiswa 

yang lambat dalam penyelesaian tugas akhir akibat self-control yang kurang baik, 

begitu juga pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah 

Malang, hal itu belum tercapai dengan baik. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. Agus Purwadi M.Si dalam forum resmi 

yaitu seminar penulisan tugas akhir, rata-rata mahasiswa  FAI sudah memiliki IP 
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http://digilib.uin-suka.ac.id/24808/1/1520010053_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/24808/1/1520010053_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf


 

4 

 

(Index Prestasi) yang cukup baik, namun di sisi lain masih banyak mahasiswa FAI 

yang terlambat dalam menyelesaikan skripsi. Hal itu karena implikasi dan dampak 

negatif dari lemahnya kontrol diri mahasiswa. Mahasiswa tidak menunjukkan 

kemandirian dan tanggung jawab terhadap tugasnya, malas, tidak disiplin, tidak 

mempunyai motivasi, tidak empati hingga berdampak pada keterlambatan 

kelulusan mahasiswa.
10

 

Berdasarkan hal demikian, peneliti menemukan beberapa pertanyaan yang 

mendasar, apakah memudarnya self-control pada mahasiswa Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Malang diakibatkan karena memudarnya nilai-

nilai agama yang ada pada diri mereka? Padahal di sisi lain melihat dari Fakultas 

atau disiplin ilmunya adalah background keagamaan yaitu Fakultas Agama Islam?  

Bukankah seharusnya mahasiswa Fakultas Agama Islam memiliki nilai-nilai 

religiusitas yang tinggi dan memiliki self-control yang baik? 

Berdasarkan pemaparan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh self-control dan religiusitas 

terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka 

peneliti ingin mengetahui : 

1. Apakah ada pengaruh antara self-control dan religiusitas terhadap 

penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

                                                 
10 Pemateri Drs. Agus Purwadi M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam, dalam Workshop 

Penulisan Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama 

Islam, Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 10 November 2018 
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2. Apakah ada pengaruh secara parsial antara self-control dan religiusitas 

terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

3. Apakah ada pengaruh secara simultan  antara self-control dan religiusitas 

terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

4. Seberapa besar pengaruh self-control melalui religiusitas terhadap 

penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk: 

1. Menjelaskan adanya pengaruh antara self-control dan religiusitas terhadap 

penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Menjelaskan adanya pengaruh secara parsial antara self-control dan 

religiusitas terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Menjelaskan adanya pengaruh secara simultan antara self-control dan 

religiusitas terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4. Menjelaskan seberapa besar pengaruh self-control melalui religiusitas  

terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya ialah : 

1. Manfaat Teoritik : 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi konstribusi ilmiah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan 

pengaruh religiusitas dan self-control terhadap penyelesaian skripsi 

mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi peneliti  

Memberi wawasan serta pengalaman dalam penelitian, khusunya dalam 

permasalahan yang sering terjadi ketika penyelesaian skripsi. Selain itu 

untuk mengambil hikmah pentingnya memiliki self-control yang baik 

dengan meningkatkan religiusitas. 

b. Bagi Fakultas Agama Islam 

Memberi informasi kepada dosen dalam memberi bimbingan dan arahan 

pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi terutama mengenai 

self-control  dan religiusitas pada mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang.  
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan supaya pembahasan lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari judul penelitian serta menghindari 

kesalahpahaman sehingga kalimatnya mudah dipahami, diantaranya yaitu :  

1. Self-Control 

Self-control merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola 

dirinya dengan baik secara fisik, emosi, jiwa, pikiran, spiritual sehingga 

mampu mengelola dirinya dengan berbagai sumber daya untuk 

mengendalikan maupun menciptakan realitas kehidupan sesuai dengan nilai 

dan tujuan hidupnya.  

2. Religiusitas  

Religiusitas merupakan keberagamaan yang meliputi berbagai dimensi yang 

bukan sekedar melakukan ritual peribadatan namun juga melakukan aktivitas 

yang didorong oleh kekuatan supranatural dan diimplementasikan dengan 

mengarahkan hati, fikiran, perilaku serta penghayatan untuk senantiasa 

menjalankan ajaran agama. 

3. Penyelesaian Skripsi 

Skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan 

prosedur karya ilmiah dengan bimbingan dosen pembimbing. Skripsi juga 

sebagai salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa untuk memperoleh gelar 

sarjana (S-1). Normalnya, mahasiswa mampu menyelesaikan skripsi selama 

masa studinya yaitu empat tahun, atau delapan semester.  
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4. Mahasiswa Fakultas Agama Islam  

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 

memiliki empat jurusan di antaranya adalah Pendidikan Agama Islam 

(Tarbiyah), Pendidikan Bahasa Arab, Ahwal Al-Syakhsiyah (Syari’ah) dan 

Ekonomi Syari’ah. 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

Asumsi dasar penelitian ini adalah objek penelitian terfokus pada pengaruh 

religiusitas dan self-control terhadap penyelesaian skripsi, bukan pada tugas-tugas 

mata kuliah lain. Sedangkan penyelesaian skripsi yang dipengaruhi oleh variabel 

lain tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 


