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Abstrak 

Skripsi merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus dilalui oleh 

mahasiswa. Dalam mengerjakan skripsi, banyak hambatan yang dihadapi 

mahasiswa sehingga bila mahasiswa tidak memiliki daya juang untuk 

menyelesaikan skripsi maka akan terjadi penundaan dalam mengerjakan skripsi 

yang disebut prokrastinasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat 

indikasi kurangnya kemampuan diri untuk dapat tetap tegar dan tangguh ketika 

menghadapi masalah selama pengerjaan skripsi. Kemampuan ini disebut Paul 

Stoltz (1997) dengan Adversity Quotient (AQ). 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk 

melihat bagaimana hubungan antara AQ dengan prokrastinasi dalam mengerjakan 

skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Kepada 51 

responden diberikan alat ukur Adversity Quotient yang merupakan adaptasi dari 

Adversity Response Profile Quick Take
TM

 dari Paul G. Stoltz (2000) dan alat ukur 

prokrastinasi berdasarkan konsep Schouwenberg (1995). Dengan α (taraf 

signifikansi) sebesar 0,05 dan Pvalue 0,600 hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Adversity Quotient dengan 

prokrastinasi dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa. 
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Pendahuluan 

Diet adalah aturan makan khusus yang ditujukan untuk kesehatan, salah 

satunya pengaturan berat badan. Di Indonesia, banyak metode diet yang 

berkembang, yang bertujuan untuk mengurangi berat badan, salah satunya adalah 

OCD (Obsessive Corbuzier Diet). OCD menjadi fenomena yang umum saat ini, 

dan fenomena ini juga terjadi di lingkungan mahasiswa Universitas Padjadjaran. 

Beberapa mahasiswa melakukan diet OCD dan mengalami dampak positif 

maupun negatif. Meskipun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat diet 

ini seperti adanya gangguan metabolisme, pusing, dan dampak lainnya yang 

berpengaruh terhadap tubuh namun responden tetap melakukan diet. Fenomena 

diet OCD pada mahasiswa juga menarik karena alasan responden melakukan diet 

yang berbeda-beda. 

 Menurut Ajzen (1975), perilaku, dalam hal ini perilaku diet OCD dapat 

ditentukan dengan mengukur intensi individu untuk melakukan diet OCD.  Oleh 

karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mendapatkan data dan mengkaji 

tentang intensi mahasiswa Universitas Padjadjaran untuk melakukan diet OCD  

dan determinan-determinan intensi yang mempengaruhinya. Determinan tersebut 

terbagi tiga, yaitu subjective norms, attitude toward behaviors, dan perceived 

behavior control. 

  



Dari uraian permasalahan di atas, peneliti ingin melihat “ bagaimana intensi untuk 

melakukan OCD pada mahasiswa Universitas Padjadjaran dilihat dari subjective 

norm, attitude toward behavior, dan perceived behavior control?” 

 Maksud dari penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi yang 

empirik mengenai intensi mahasiswa Universitas Padjadjaran untuk melakukan 

OCD. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

intensi melakukan OCD pada mahasiswa Universitas Padjadjaran. 

 

Metode Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian non-

eksperimental dengan menggunakan metode penelitian korelasional. Penelitian ini 

menggunakan alat ukur yang berupa kuesioner yang bersifat self-administrated 

questionnaire, yaitu kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. Alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur Adversity Quotient adalah alat ukur hasil adaptasi dari 

Adversity Response Profile Quick Take
TM

 dari Paul G. Stoltz (2000) yang 

pernyataan situasi dalam item-itemnya disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. 

Alat ukur ini berisikan 30 macam situasi yang menggambarkan kejadian-kejadian 

negatif dan positif. Sedangkan alat ukur untuk mengukur prokrastinasi diturunkan 

dari teori Schouwenberg, dalam Ferrari dkk., (1995). 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Adversity Quotient (AQ) 

dan Prokrastinasi dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa. Definisi konseptual 

dari AQ adalah kemampuan seseorang untuk tetap tegar dan tangguh ketika 

kesulitan datang serta untuk tetap berjuang meraih tujuan yang ingin dicapai 

(Stoltz, 1997). Sedangkan definisi operasional Definisi operasional AQ pada 



penelitian ini adalah total skor dari kuesioner Adversity Quotient dari dimensi 

CORE yang item-itemnya berupa pernyataan situasi atau permasalahan seputar: 

 Kinerja dalam penyelesaian penulisan skripsi seperti terlambat datang 

ketika akan bertemu dosen pembimbing, gagal tepat waktu dalam 

pengumpulan revisi skripsi, hasil feedback dari dosen pembimbing 

mengecewakan, tidak mendapat literatur yang sesuai. 

 Penilaian kompetensi seperti ide-ide yang diberikan tidak diterima oleh 

dosen pembimbing. 

 Hubungan sosial seperti berbeda pendapat dengan dosen pembimbing, 

dosen pembimbing tidak memberi kabar pada hari bimbingan, mendapat 

umpan balik yang negatif dari seorang dosen pembimbing. 

 Kondisi fisik pribadi seperti mendapat peringatan dari dokter, mendapat 

pemberitahuan dari dokter bahwa kondisi kesehatan menurun. 

 Kejadian-kejadian tak terduga seperti dosen pembimbing sakit parah, dosn 

pembimbing tiba-tiba membatalkan janji untuk bimbingan, seseorang yang 

dekat didiagnosis menderita kanker, kendaraan mogok dalam perjalanan 

ke kampus untuk bimbingan dengan dosen 

Definisi konseptual dari variabel prokrastinasi adalah Perilaku penundaan 

untuk memulai maupun menyelesaikan tugas yang dilakukan pada jenis tugas 

formal yang berhubungan dengan tugas akademik (Schouwenberg, dalam Ferrari 

dkk., 1995). 

Populasi sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran 

yang sedang mengambil mata kuliah skripsi lebih dari dua semester dengan 



pertimbangan bahwa Pertimbangan peneliti menetapkan kriteria ini adalah 

mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah skripsi lebih dari dua semester 

dianggap telah melewati batas ideal dalam pengerjaan skripsi. 

 Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan JUni 2014 – Juli 2014. Lokasi 

Penelitian adalah Universitas Padjadjaran Jatinangor.  

 

Hasil dan pembahasan  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H0 :  Tidak terdapat hubungan antara Adversity Quotient (AQ) dengan 

Prokrastinasi dalam Mengerjakan Skripsi  pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Padjadjaran. 

H1 :  Terdapat hubungan antara Adversity Quotient (AQ) dengan Prokrastinasi 

dalam Mengerjakan Skripsi  pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Padjadjaran. 

Setelah dilakukan uji korelasi dengan menggunakan uji korelasi rank-

spearman, dengan bantuan penggunaan software SPSS 16.0 for Windows. Kriteria 

uji dilihat dari nilai sig (2-tailed) atau p-value hasil perhitungan SPSS, H0 ditolak 

apabila p-value < 0.05, artinya hipotesis penelitian (H1) diterima. Sebaliknya H0 

diterima apabila p-value > 0.05, artinya hipotesis penelitian (H1) ditolak. Dalam 

penelitian ini, dengan jumlah sampel sebanyak 51 subjek, diperoleh p-value 

sebesar 0.600. 

p-value sebesar 0.600 > 0.05 



 Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat dikatakan 

bahwa, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Adversity Quotient (AQ) 

dengan prokrastinasi dalam mengerjakan skripsi  pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Padjadjaran. 

Pada hasil penelitian ini, didapatkan koefisien korelasi dengan hubungan 

yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Adversity Quotient (AQ) 

pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Psikologi 

Universitas Padjadjaran, maka akan semakin rendah prokrastinasi yang 

ditampilkannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah Adversity Quotient (AQ) 

pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Psikologi 

Universitas Padjadjaran, maka akan semakin tinggi prokrastinasi yang 

ditampilkannya.  

Pengolahan data lebih lanjut dilakukan dengan menghitung frekuensi dan 

persentase sampel penelitian untuk melihat penyebaran data dari variabel AQ 

dengan prokrastinasi. Sampel penelitian dikelompokkan berdasarkan kategori AQ 

yang dimiliki mahasiswa dengan kategori prokrastinasi para mahasiswa. 

Berdasarkan norma yang sudah ditentukan terlebih dahulu, frekuensi dan 

persentase sampel penelitian pada kedua variabel sebagai berikut: 

Tabel penyebaran kategori responden pada variabel AQ dan Prokrastinasi 

AQ 

Prokrastinasi 

Jumlah 

Rendah Sedang Tinggi 



N % N % N % 

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 

Dibawah rata-rata 0 0 0 0 1 2 1 

Sedang 1 2 37 72 4 8 42 

Diatas rata-rata 1 2 7 14 0 0 8 

Tinggi 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 2 44 5 51 

Keterangan: N = frekuensi (jumlah) sampel 

 Berdasarkan sebaran kategorisasi responden pada variabel AQ dan 

prokrastinasi ditemukan bahwa terdapat responden yang memiliki AQ dibawah 

rata-rata dan prokrastinasi tinggi, yaitu sebanyak satu responden (2%). Sedangkan 

dari empat puluh dua responden yang memiliki AQ sedang, satu responden (2%) 

memiliki tingkat prokrastinasi yang rendah, 37 responden (72%) memiliki tingkat 

prokrastinasi yang sedang, dan 4 responden (8%) masuk di dalam kategori tingkat 

prokrastinasi yang tinggi. 8 responden yang memiliki AQ diatas rata-rata, satu 

responden diantaranya (2%) memiliki tingkat prokrastinasi yang rendah dan 7 

responden (14%) memiliki tingkat prokrastinasi sedang. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai hubungan AQ dan 

prokrastinasi dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Padjadjaran, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara 

kedua variabel penelitian. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan negatif 

dan nilai korelasi yang didapat tergolong sangat lemah, yang berarti substansial 



atau derajat korelasinya dapat dikatakan tidak terlalu bermakna atau tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. Nilai korelasi yang rendah menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat lemah antara AQ dan prokrastinasi. 

 Sebagian besar mahasiswa termasuk kedalam kategori AQ sedang. 

Dengan banyaknya mahasiswa yang berada pada kategori AQ sedang, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kapasitas AQ sedang 

atau normal pula ketika sedang berhadapan dengan tantangan dan kesulitan ketika 

sedang mengerjakan skripsi. 

Tingkatan AQ yang dimiliki mahasiswa ini tidak terlalu mengarahkan 

mahasiswa kepada prokrastinasi yang mahasiswa alami, walaupun sebagian besar 

mahasiswa memiliki tingkat prokrastinasi sedang. Asumsi peneliti yang 

menyatakan bahwa semakin rendah AQ yang dimiliki mahasiswa maka tingkat 

prokrastinasi yang dialami oleh mahasiswa akan semakin tinggi pula, dan begitu 

pula sebaliknya. Namun pada penelitian ini, hanya dua responden yang memiliki 

konsistensi kategori skor AQ dengan prokrastinasi (tingkat AQ diatas rata-rata – 

prokrastinasi rendah dan tingkat AQ dibawah rata-rata – prokrastinasi tinggi). Hal 

ini dapat terjadi dikarenakan banyak faktor lain dari kedua variabel yang dapat 

mempengaruhi AQ dan prokrastinasi yang tidak diteliti dalam penelitian ini, 

seperti stereotype mahasiswa terhadap dosen pembimbingnya, revisi dari dosen 

pembimbing skripsi yang terlalu banyak sehingga mahasiswa kebingungan dalam 

memilih mana revisi yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tingkat pengawasan 

yang rendah dari orang tua, dan sebagainya (Burka & Yuen, 1983). 
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