
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Mahasiswa 

Mahasiswa adalah “maha” siswa, merupakan seorang siswa yang telah 

mencapai tingkat lebih tinggi lagi yaitu seseorang yang sedang menenunut 

ilmu di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah seseorang yang memiliki potensi 

dalam memahami perubahan dan perkembangan di dunia pendidikan dan 

lingkungan masyarakat yang memiliki posisi dan peran sebagai agent of 

change, social controller, dan the future leader. Predikat terhadap mahasiswa 

sebagai agent of change, dan pembela rakyat kecil masih selalu melekat 

dalam masyarakat. Sosok elit intelektual yang banyak memunculkan ide 

kreatif atas berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya selalu 

diharapkan kepeduliannya oleh berbagai komponen (Rahmat, 2012). 

 

Mahasiswa adalah pemuda yang mempunyai peran besar dalam menentukan 

arah perbaikan bangsa ini. Mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang 

mempunyai kekuatan untuk memperbaiki dan memperbarui kondisi 

masyarakat, bangsa, dan negara, haruslah mempunyai kapasitas diatas rata-

rata mayoritas masyarakat kita. Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan 
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yang luas dan mempunyai kemampuan (skill), visi, karakter yang lebih maju 

dibandingkan masyarakat pada umumnya (Ilham, 2011). 

  

Mahasiswa sebagai sumber daya manusia (SDM) harus mampu untuk 

menempatkan dirinya sesuai kondisi fisik dan psikologisnya. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah dapat masuk pada perguruan tinggi yang 

mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya- upaya peningkatan 

prestasi belajar mahasiswa senantiasa dilakukan oleh lembaga pendidikan 

tinggi pada setiap faktor yang dapat meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa. Dengan menyadari tanggung jawabnya tersebut, mahasiswa 

diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilannya bukan 

hanya dari aktivitas perkuliahan akan tetapi dari berbagai jenis kegiatan di 

dalam kampus, salah satunya menjadi anggota sebuah organisasi (Saifuddin, 

2010).  

 

2.2  Pendidikan Kedokteran 

Saat ini pendidikan kedokteran sudah mengacu pada Standar Kompetensi 

Dokter Indonesia (SKDI). Standar ini merupakan standar minimal 

kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter 

layanan primer. Sistem pendidikan kedokteran di Indonesia, terdiri atas dua 

jenjang pendidikan, yaitu jenjang akademik dan jenjang profesi. 

Perkembangan pendidikan kedokteran pada dasa warsa terakhir ini 

mengalami perkembangan, baik dari sisi teknologi maupun dari konsep 

pendidikannya itu sendiri. Peningkatan kualitas pendidikan kedokteran 
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terutama ditujukan untuk menopang pelayanan asuhan medis dalam Sistem 

Pemberian Pelayanan Medis (Medical Care Delivery System) yang 

merupakan bagian integral dari Sistem Pemberian Pelayanan Kesehatan 

(Health Care Delivery System) kepada masyarakat. Standar Kompetensi 

Dokter Indonesia pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 

(KKI) pada tahun 2006 dan telah digunakan sebagai acuan untuk 

pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) (Konsil Kedokteran 

Indonesia, 2012).   

 

Kurikulum berbasis kompetensi dapat merubah dari mahasiswa yang kurang 

kompeten menjadi mahasiswa yang lebih kompeten.  Pengembangan mutu 

pembelajaran menuju kurikulum berbasis kompetensi, menggunakan metode 

pembelajaran di perguruan tinggi memerlukan metode yang relevan untuk 

meningkatan prestasi belajar yang dalam hal ini tidak lagi berbentuk teacher- 

centered content-oriented (TCCO) tetapi diganti dengan menggunakan 

prinsip student- centered learning (SCL) (Gunawan, 2010).  

 

Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan SCL (Student Centered 

Learning) menjadi salah satu pilihan dalam KBK. Bidang pendidikan 

pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
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kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat peserta didik (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005).  

 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menerapkan KBK sejak tahun 

2008. Dalam pelaksanaannya Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

pendekatan SPICES (Student centered, Problem based, Integrated, 

Community based oriented, Early clinical exposure dan Self directed 

learning) (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2011). 

 

2.3 Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi adalah penundaan tindakan atau tugas untuk lain waktu, atau 

bahkan hingga waktu yang tidak terbatas. Kata ini sendiri berasal dari kata 

latin procrastinatus: pro (forward) dan crastinus (besok). Prokrastinasi 

sangat umum dan terjadi dalam perilaku sehari-hari. Sebuah penelitian 

menyebutkan penundaan pekerjaan tersebut berhubungan dengan faktor 

perilaku pribadi, seperti kurangnya motivasi, kekurangan dalam self 

regulation, locus of control eksternal, perfeksionisme, disorganisasi, dan 

manajemen waktu yang buruk (Ackerman & Gross, 2005). 

 

Prokrastinasi dikatakan sebagai salah satu perilaku yang tidak efisien dalam 

penggunaan waktu dan adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai 

pekerjaan ketika menghadapi suatu tugas (Gufron, 2003). Prokrastinasi 

akademik dan non-akademik sering menjadi istilah yang digunakan oleh para 
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ahli untuk membagi jenis-jenis tugas di atas. Prokrastinasi akademik adalah 

jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan 

dengan tugas akademik, misalnya tugas sekolah atau tugas kursus. 

Prokrastinasi non-akademik adalah penundaan yang dilakukan pada jenis 

tugas non-formal atau tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, 

misalnya tugas rumah tangga, tugas sosial, tugas kantor dan lain sebagainya 

(Ferrari, Johnson, & McCown, 1995). 

 

Prokrastinasi akademik tersebar luas dalam konteks akademik, dimana 

mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi batasan waktu untuk menyelesaikan 

tugas pada kondisi lingkungan yang mungkin penuh dengan aktivitas 

sehingga menyita waktu dan perhatian siswa tersebut. Sebuah kumpulan 

perilaku dan kondisi yang mengacu pada fenomena bahwa banyak siswa akan 

mulai untuk fokus dalam tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan 

(Ariely & Wertenbroch, 2002). 

 

Prokrastinasi akademik adalah bentuk khusus dari penundaan yang terjadi 

dalam pengaturan penyelesaian tugas akademik. Perilaku prokrastinasi 

akademik telah diketahui berhubungan dengan berbagai aspek salah satunya 

yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas akademik atau untuk melakukan 

sebuah kegiatan akademik, seperti menulis makalah, belajar untuk ujian, 

menyelesaikan tugas rumah, atau melakukan tugas membaca mingguan, akan 

tetapi untuk satu alasan atau lainnya, seseorang gagal untuk memotivasi diri 
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sendiri untuk melakukan tugas atau kegiatan tersebut dalam jangka waktu 

yang diharapkan sebelumnya (Ackerman & Gross, 2005).  

 

Adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai ketika menghadapi suatu 

tugas merupakan indikasi dari perilaku menunda dan kelalaian dalam 

mengatur waktu dan merupakan faktor penting yang menyebabkan individu 

menunda dalam melakukan dan menyelesaikan tugas (Knaus, 1986).  Perilaku 

menunda mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu disebut dengan 

prokrastinasi. Orang yang melakukan perilaku menunda disebut penunda 

(prokrastinator). Gejala perilaku menunda (prokrastinasi) lebih banyak 

dimanifestasikan dalam dunia pendidikan yang sering disebut dengan 

prokrastinasi akademik (Ahmaini, 2010). 

 

Seorang prokratinator memiliki pandangan bahwa suatu tugas harus 

diselesaikan dengan sempurna, sehingga dia merasa lebih aman untuk tidak 

melakukannya dengan segera, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang 

tidak maksimal, dengan kata lain penundaan yang dikategorikan sebagai 

prokrastinasi adalah apabila penundaan tersebut sudah merupakan kebiasaan 

atau pola yang menetap yang selalu dilakukan seseorang ketika menghadapi 

suatu tugas, dan penundaan tersebut disebabkan oleh adanya keyakinan-

keyakinan yang irrasional dalam memandang tugas. Prokrastinator 

sebenarnya sadar bahwa dirinya menghadapi tugas-tugas yang penting dan 

bermanfaat bagi dirinya, akan tetapi dengan sengaja menunda-nunda secara 
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berulang-ulang, sehingga muncul perasaan tidak nyaman, cemas, dan merasa 

bersalah dalam dirinya (Ahmaini, 2010). 

 

Menurut (Ferrari, Johnson, McCown; Gufron, 2003), prokrastinasi akademik 

dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu yang dapat diukur dan 

diamati ciri-ciri tertentu berupa:  

a.  Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang 

dihadapi. Seseorang yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang 

dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya, akan 

tetapi dia menunda-nunda untuk mulai mengerjakannya atau menunda-

nunda untuk menyelesaikan sampai tuntas jika dia sudah mulai 

mengerjakan sebelumnya.  

b.  Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Orang yang melakukan 

prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang 

dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas. Seorang 

prokratinator menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk 

mempersiapkan diri secara berlebihan, maupun melakukan hal-hal yang 

tidak dibutuhkan dalam penyelesaian suatu tugas, tanpa memperhitungkan 

keterbatasan waktu yang dimilikinya. Terkadang tindakan tersebut 

mengakibatkan seseorang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya secara 

memadai. Kelambanan, dalam arti, lambannya kerja seseorang dalam 

melakukan suatu tugas dapat menjadi ciri yang utama dalam prokrastinasi 

akademik.  
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c.  Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Seorang 

prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang 

prokrastinator sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline 

yang telah ditentukan, baik oleh orang lain maupun rencana-rencana yang 

telah ia tentukan sendiri. Seseorang mungkin telah merencanakan untuk 

mulai mengerjakan tugas pada waktu yang telah ia tentukan sendiri. 

Seseorang mungkin telah merencanakan untuk mulai mengerjakan tugas 

pada waktu yang telah seseorang tersebut tentukan sendiri, akan tetapi 

ketika saatnya tiba orang tersebut tidak juga melakukannya sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan, sehingga menyebabkan keterlambatan 

maupun kegagalan untuk menyelesaikan tugas secara memadai. 

d.  Prokrastinator lebih suka melakukan aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Seorang 

prokrastinator dengan sengaja tidak segera melakukan tugasnya, akan 

tetapi menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan aktivitas lain 

yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan, seperti 

membaca (koran, majalah, atau buku cerita lainnya), nonton, ngobrol, 

jalan, mendengarkan musik, dan sebagainya, sehingga menyita waktu 

yang dia miliki untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikannya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri prokrastinasi akademik adalah 

penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang 

dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu 

antara rencana dan kinerja aktual dan melakukan aktivitas lain yang lebih 
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menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan (Ferrari, 

Johnson, McCown; Gufron, 2003). 

 

Karakteristik orang yang melakukan perilaku menunda yaitu: (1) Kurang 

dapat mengatur waktu. (2) Percaya diri yang rendah. (3)  Menganggap diri 

terlalu sibuk jika harus mengerjakan tugas. (4) Keras kepala, dalam arti 

mengganggap orang lain tidak dapat memaksanya mengerjakan pekerjaan. (5) 

Memanipulasi tingkah laku orang lain dan menggangap pekerjaan tidak dapat 

dilakukan tanpanya. (6) Menjadikan penundaan sebagai coping untuk 

menghindari tekanan. (7) Merasa dirinya sebagai korban yang tidak 

memahami mengapa tidak dapat mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan 

orang lain (Young & Fritzche, 2002). 

 

Seseorang yang mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu, sesuai 

batas waktu yang telah ditentukan, sering mengalami keterlambatan, 

mempersiapkan sesuatu dengan sangat berlebihan, maupun gagal dalam 

menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dikatakan 

sebagai seorang yang melakukan prokrastinasi, sehingga prokrastinasi dapat 

dikatakan sebagai salah satu perilaku yang tidak efisien dalam menggunakan 

waktu, dan adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai suatu kerja 

ketika menghadapi suatu tugas. Prokrastinasi dapat dipandang dari berbagai 

segi, karena prokrastinasi ini melibatkan berbagai unsur masalah yang 

komplek, yang saling terkait satu dengan lainnya. Prokrastinasi bisa 

dikatakan sebagai hanya suatu penundaan atau kecenderungan menunda-
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nunda memulai suatu kerja. Namun prokrastinasi juga bisa dikatakan 

penghindaran tugas, yang diakibatkan perasaan tidak senang terhadap tugas 

dan ketakutan untuk gagal dalam mengerjakan tugas. Prokrastinasi juga bisa 

sebagai suatu trait atau kebiasaan seseorang terhadap respon dalam 

mengerjakan tugas (Gufron, 2003) 

 

Penyebab dan korelasi antara perilaku prokrastinasi dan  individu telah 

banyak diteliti. Para peneliti telah produktif dalam mengeksplorasi berbagi 

koneksi yang mungkin berbeda namun berkorelasi. Tubuh seorang pekerja 

sangat ideal dalam membangun web nomological proakrastinasi ini, tapi 

memerintahkan tubuh ini untuk menyelesaikan  pekerjaan adalah sebuah 

tantangan. Pada awalnya hasil penelitian mengenai perilaku prokrastinasi 

tersebut dibagi menjadi empat bagian utama yaitu karakteristik tugas, 

perbedaan individu, hasil, dan demografi. Karakteristik tugas 

mengindikasikan kemungkinan penyebab lingkungan perilaku prokrastinasi 

(Steele, 2007). 

 

Selanjutnya, perbedaan individu berhubungan dengan hubungan ciri-ciri 

kepribadian dan selanjutnya diatur dalam lima model faktor tradisional. Hasil 

tersebut menunjukkan efek proksimal penundaan. Akhirnya, pada bagian 

demografi berhubungan dengan iklim dan cuaca serta letak wilayah yang 

mungkin menyebabkan munculnya perilaku ini. Setiap bagian kemudian 

dibagi dalam konstruksi yang lebih spesifik, yang ditinjau bersama dengan 

kerangka teori yang relevan. Hubungan yang dibahas adalah yang kemudian 
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dipertimbangkan dalam ulasan meta-analisis. Secara khusus, masalah yang 

terkait dengan perilaku prokrastinasi dan kurangnya kontrol diri tampaknya 

meningkat. Terdapat lebih dari satu kegiatan yang hendak diselesaikan secara 

bersamaan sehingga bersaing untuk perhatian kita. Disisi lain seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya, bentuk lain dari kegagalan self-regulatory yang 

menjadi sangat luas sangat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku ini 

(Steele, 2007). 

 

Prokrastinasi dalam konteks penyelesaian berbagai bagian tugas masing-

masing yang memiliki batas waktu yang berbeda. Dalam konflik antara 

efisiensi perhatian ekonomi dan kecenderungan manusia untuk menunda-

nunda, menunjukkan bahwa kecenderungan menunda pekerjaan memiliki 

efek yang lebih kuat pada perilaku manusia daripada pertimbangan efisiensi 

perhatian. Secara umum  orang-orang biasanya akan lebih tepat waktu dalam 

tugas masing-masing daripada di tugas kolaboratif. Selain menetapkan 

batasan waktu individu tertentu, manajemen waktu yang efektif, tugas 

kolaboratif mungkin memerlukan pembagian pengerjaan ke tugas 

pendahuluan dengan beberapa juga memiliki batas waktu tertentu (Gafni & 

Geri, 2010) 

 

Apabila kebiasaan menunda ini muncul terus-menerus pada mahasiswa, tentu 

akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan akademik. Bertambah 

lamanya masa studi merupakan salah satu indikasi dari prokrastinasi dalam 

dunia akademik. Suatu penundaan dikatakan sebagai prokrastinasi, apabila 
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penundaan itu dilakukan pada tugas yang penting, dilakukan berulang-ulang 

secara sengaja dan menimbulkan perasaan tidak nyaman, secara subyektif 

dirasakan oleh seseorang prokrastinator. Terdapat enam area akademik untuk 

melihat jenis-jenis tugas yang sering diprokrastinasi oleh pelajar, yaitu: tugas 

mengarang, belajar menghadapi ujian, membaca, kinerja administratif, 

menghadiri pertemuan, dan kinerja akademik secara keseluruhan (Solomon & 

Rothblum, 1984).  

 

Tugas mengarang meliputi penundaan melaksanakan kewajiban atau tugas-

tugas menulis, misalnya menulis makalah, laporan, atau tugas mengarang 

lainnya. Tugas belajar menghadapi ujian mencakup penundaan belajar untuk 

menghadapi ujian misalnya ujian tengah semester, akhir 

semester, atau ulangan mingguan. Tugas membaca meliputi adanya 

penundaan untuk membaca buku atau referensi yang berkaitan dengan tugas 

akedemik yang diwajibkan. Kinerja tugas administratif, seperti menyalin 

catatan, mendaftarkan diri dalam presensi kehadiran, daftar peserta praktikum 

dan sebagainya. Mahasiswa menghadiri pertemuan, yaitu penundaan maupun 

keterlambatan dalam menghadiri pelajaran, praktikum dan pertemuan-

pertemuan lainnya. Keenam adalah penundaan dalam kinerja akademik 

secara keseluruhan yaitu menunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas-

tugas akademik secara keseluruhan (Solomon & Rothblum, 1984). 
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2.4  Organisasi 

Organisasi adalah sekumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama 

yang diwujudkan melalui gerakan bersama. Istilah organisasi sudah tidak 

asing lagi bagi kalangan akademika seperti mahasiswa. Organisasi sering 

didefinisikan sebagai sekelompok manusia (group of people) yang bekerja 

bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (common goals) 

(Achmad, 2007). 

 

Manusia sebagai makhluk sosial tak bisa dilepaskan dari organisasi,  

organisasi berasal dari bahasa Latin, organum yang berarti alat, bagian, 

anggota badan. Berikut beberapa definisi organisasi: 

1. Organisasi menurut Griffin & Morhead (1996) ialah sekelompok orang 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Jones (1995) mendefinisikan organisasi sebagai respon terhadap makna 

nilai-nilai kreatif untuk memuaskan kebutuhan manusia. 

3. Organisasi menurut Weber (1968) dalam Stoner & Freeman (1995) 

adalah struktur birokrasi. 

4. Organisasi menurut pendapat Wendrich et al. (1988) adalah proses 

mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Sutarto (1995) mendefinisikan organisasi adalah sekumpulan orang, 

proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial. 
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

disebut sebagai organisasi adalah proses kerja sama dua orang atau lebih 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi dalam organisasi 

terkandung tiga unsur, yaitu (1) kerja sama, (2) dua orang atau lebih, (3) 

tujuan yang hendak dicapai (Rahmat, 2012).      

 

2.5  Lembaga Kemahasiswaan 

Pengembangan kemahasiswaan merupakan salah satu bagian dari sub sistem 

pendidikan tinggi dan tidak terlepas dari kebijaksanaan umum sistem 

pendidikan. Pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas nasional yang 

penting karena mahasiswa sebagai sumberdaya manusia merupakan potensi 

yang vital dan strategis. Pengembangan kemahasiswaan dilakukan selaras 

dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia. Berdasarkan 

Surat Keputusan Mendikbud nomor 155/ O/ 1998 tentang Pedoman Umum 

Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pengembangan 

kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana membentuk mahasiswa 

menjadi manusia yang berjiwa pancasila, bertanggung jawab, mandiri ,dan 

mampu mengisi kemerdekaan bangsa. Pengembangan kehidupan 

kemahasiswaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

(Universitas Lampung, 2013).  

 

Pengembangan kemahasiswaan di Universitas Lampung menjadi tanggung 

jawab seluruh sivitas akademika, yang dilakukan dalam suatu tatanan 

sistematis yang mengandung rangkaian program pembinaan yang 
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menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung secara terus menerus, 

yang berlaku baik untuk mahasiswa program sarjana, diploma, maupun 

pascasarjana (Universitas Lampung, 2013). 

 

Berikut nama-nama organisasi kemahasiswaan tingkat universitas di Unila: 

 
Tabel 1. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas di Universitas  

Lampung (Universitas Lampung, 2013). 

 

  

No Nama Organisasi     Jenis Tingkat 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM. 

Dewan Perwakilan Mahasiswa/Majelis 

Permusyawaratan Mahasiswa (DPM/MPM) 

KBM 

UKM MENWA 

UKM Pramuka 

UKM KRS-PMI 

UKM MAPALA 

UKM Filateli 

UKPM Teknokra 

UKM KOPMA 

UKM-BS 

UKM ZOOM 

UKM Birohmah 

UKM Kristen Protestan 

UKM Hindu 

UKM Budha 

UKM Basket 

UKM Bulu Tangkis 

UKM Volley Ball 

UKM Tenis Meja 

UKM Tenis Lapangan 

UKM Sepak Bola 

UKM Atletik 

UKM Judo 

UKM Tae Kwondo 

UKM Karate 

UKM Kempo 

UKM Tarung Drajat 

UKM Pencak Silat 

UKM Anggar 

Eksekutif 

 

Legislatif 

 

Resimen 

Pramuka 

Palang Merah 

Pencinta Alam 

Komunitas 

Jurnalistik 

Koperasi 

Komunitas 

Komunitas 

Rohani 

Rohani 

Rohani 

Rohani 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Olahraga 

Universitas 

 

Universitas 

 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

Universitas 

30 

31 

UKM Radio Kampus 

UKM ESo (English Society) 

Media komunikasi 

Bahasa 

Universitas 

Universitas 

32 UKM Penelitian Penelitian Universitas 

33 Paduan Suara Mahasiswa. Seni Universitas 
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Pada tingkat fakultas terdapat 4 lembaga kemahasiswaan yaitu BEM FK 

Unila, DPM FK unila, FSI Ibnu Sina, serta PMPATD Pakis Rescue Team. 

Pada satu tahun pertama mahasiswa yang mengikuti organisasi ini akan 

menjadi anggota muda dari organisasi tersebut. Selanjutnya apabila 

mahasiswa yang bersangkutan tetap aktif dalam organisasi tersebut maka 

dapat menjadi anggota tetap atau pengurus pada tahun berikutnya 

(Universitas Lampung, 2013). 

 

Untuk memenuhi kebutuhan utama mahasiswa, yang mencakup kebutuhan 

untuk mengembangkan penawaran, minat (bakat dan kegemaran), informasi 

dan kesejahteraan, maka disediakan empat macam layanan (penalaran, minat, 

bakat dan kesejahteraan), yang disertai dengan pembinaan dan 

pengembangannya. Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam 

kegiatan ekstrakulikuler bidang penalaran dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas mahasiswa, sehingga sebagai insan akademis memiliki daya 

penalaran yang tinggi, responsif terhadap berbagai gejala dan peristiwa yang 

muncul sebagai kenyataan disekitarnya, dapat berargumentasi cara rasional 

dan objektif, serta reseptif terhadap pendapat orang lain. Selain itu sebagai 

calon cendekiawan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengn 

wawasan multi-dimensional (Universitas Lampung, 2013). 

 

Jenis pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di bidang akademik 

meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Lomba Mahasiswa Berprestasi 
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2. Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) 

3. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

4. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 

5. Seminar, Diskusi, Simposium, Stadium General, dan sebagainya. 

 

Dalam program tahunan, Direktorat PKPPM dan PAK serta Dp3M Ditjen 

Dikti bekerjasama dengan para Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni) Perguruan Tinggi Negri dan Kopertis, setiap awal tahun takwin 

melaksanakan kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional 

(PIMNAS) dengan materi LKTM, PKM, Pameran ilmiah, lomba robot, dan 

stadium generale. Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan bidang 

minat, bakat, dan kegemaran dilaksanakan dengan memberikan layanan 

ekstrakurikuler yang meliputi bidang olahraga, kesenian, dan minat atau 

kegemaran khusus, baik yang bersifat rutin maupun insidental. Kegiatan rutin 

dilaksanakan secara periodik dengan jadwal teratur, sedangkan yang bersifat 

incidental dilakukan secara tidak terjadwal dan disesuaikan dangan keadaan. 

Pembinaan olahraga mahasiswa ditingkat universitas dilaksanakan melalui 

UKM bidang olahraga. Di Unila ada 16 UKM, yang meliputi: sepak bola, 

volley ball, basket ball, soft ball, tenis lapangan, tennis meja, yudo, karate dan 

pencak silat, atletik, anggar, bridge, bulu tangkis, catur, dan renang, setiap 

dua tahun diadakan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS). Minat 

dan bakat seni mahasiswa dikembangkan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) bidang seni atau UKM-BS. UKM-BS dan Paduan Suara Mahasiswa 

(PSM). Unila mempunyai beberapa kegiatan: tari tradisional, tari kreasi, 
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teater, tari modern, kine club, puisi, musik kontemporer, dan seni lukis, PSM 

membina paduan suara, folk song, dan seni suara. Setiap dua tahun diadakan 

Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) (Universitas Lampung, 2013). 

 

Disamping olahraga dan seni, bakat dan kegemaran mahasiswa juga 

diarahkan dan ditampung dalam wadah UKM yang sesuai seperti: 

1. UKM Resimen Mahasiswa Raden Intan Satuan Unila 

2. UKM Pramuka G 525-G 526 

3. UKM KSR-PMI (Korp Sukarela Palang Merah Indonesia) 

4. UKPM (Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa) teknokra 

5. UKM Pecinta Alam (MAPALA) 

6. UKM Filateli (penggemar perangko dan benda-benda pos) 

7. UKM Rakanila (Radio Mahasiswa Kampus) 

8. UKM Penelitian 

 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, Unila memberikan 

berbagai macam kegiatan layanan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan 

dengan unit-unit kegiatan yang bersangkutan. Sebagai wujud kepedulian 

Pimpinan Universitas Lampung dalam pembinaan mental dan spritual 

mahasiswa adalah dengan memberikan kesempatan seluasl-uasnya kepada 

mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, dengan terlebih dahulu 

mengajukan usul kegiatan kepada Wakil Rektor III, dan diskusi keagamaan. 

Sarana dan prasarana keagamaan selalu ditingkatkan sesuai dengan 

kemampuan dan keperluan yang ada, misalnya Masjid Kampus Al’ Wasi’i. 
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Pengurus masjid ini membina mahasiswa melalui bimbingan rohani 

mahasiswa (Birohma). Untuk mahasiswa penganut agama selain islam, 

kegiatan agama misalnya perayaan Natal, Paskah, hari raya Nyepi, dan 

perayaan hari Waisak dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh ukm yang 

bersangkutan, seperti UKM Kristen, UKM Hindu, dan UKM Budhis. 

 

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler di bidang kesejahteraan mahasiswa untuk 

menunjang profesionalisasi adalah Koperasi Mahasiswa (KOPMA). Kopma 

merupakan wujud partisipasi mahasiswa Unila dalam pengembangan dan 

pemasyarakatan koperasi. Kopma didirikan pada tanggal 27 Februari 1982 

dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kandep Koperasi Kodya Bandar 

Lampung Nomor 506/ 13H/ 7/ 83 tanggal 25 Mei 1983. Selain berfungsi 

dalam pelayanan bagi anggotanya, Kopma juga menjadi wadah penyaluran 

kreatifitas anggota dalam berbagai kegiatan produktif dan kegiatan 

pengembangan profesi. Keanggotaan Kopma Unila terdiri dari anggota biasa 

yaitu seluruh mahasiswa Unila yang terdaftar, anggota luar biasa yaitu 

anggota Kopma yang tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa tetapi tetap 

berpartisipasi dalam Kopma, dan anggota kehormatan yang ditetapkan oleh 

pengurus Kopma dengan SK. Usaha pelayanan Kopma Unila meliputi bursa 

mahasiswa yang menyediakan alat tulis kantor, barang kebutuhan sehari-hari, 

unit toko buku, unit fotocopy, unit jasa penjilidan, unit penyewaan (rental) 

komputer, dan unit simpan pinjam. 
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Berdasarkan pada petunjuk dari Ditjen Dikti, setiap tahun di Unila 

dilaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi (Mawapres). Pemilihan 

Mawapres ini merupakan salah satu upaya penyempurnaan dan melengkapi 

proses belajar mengajar, sehingga diharapkan timbul suasana yang kondusif 

dan sadar akan tugas pengisian dan pengembangan misi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Di samping itu, juga bertujuan untuk merangsang 

kompetisi yang sehat diantara mahasiswa untuk mencapai prestasi terbaik. 

Tiap fakultas diwajibkan mengirimkan mahasiswa terbaiknya untuk 

dikompetisikan ditingkat universitas. Kriteria pemilihan mahasiswa 

berprestasi mencakup: (1) prestasi akademik, (2) karya tulis ilmiah, (3) 

prestasi makalah, dan (4) bahasa Inggris. Mahasiswa berprestasi terbaik yang 

terbaik yang terpilih akan mewakili mahasiswa Universitas Lampung dalam 

rangka memperingati hari Pendidikan Nasional dan berpuncak pada hari 

ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di Jakarta 

(Universitas Lampung, 2013).  

 

2.6  Indeks Prestasi  

Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi (IP) terdiri 

atas indeks prestasi semester (IPS) yang menunjukkan IP pada satu semester 

tertentu, indeks prestasi tahap (IT) yang menunjukkan IP pada tahapan 

tertentu, dan IPK yang menunjukkan IP pada akhir studi.  Indeks prestasi 

adalah jumlah hasil perkalian antara sks dan angka mutu setiap mata kuliah 

dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah diambil; baik lulus ataupun tidak 
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lulus. Indeks prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam 3 digit dengan 2 

desimal. 

 

Berdasarkan aturan akademik Universitas Lampung mengenai sistem 

penilaian dijelaskan sebagai berikut:  (1) Penilaian hasil belajar hanya dapat 

dilakukan oleh dosen yang mengajar mata kuliah tersebut dengan ketentuan 

bahwa persyaratan jumlah tatap muka telah terpenuhi. (2) Kegiatan dan 

kemajuan hasil belajar mahasiswa program pascasarjana, sarjana, profesi, 

atau diploma dinilai secara berkala berdasarkan hasil ujian, pelaksanaan 

tugas, dan pengamatan oleh dosen. (3) Penilaian mata kuliah dilakukan dalam 

bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian praktikum, ujian tengah semester (UTS), 

dan Ujian Akhir Semester. (4) Penilaian tugas terstruktur dilakukan terhadap 

berbagai bentuk tugas di luar jam kuliah. (5) Pengamatan dalam kelas dapat 

dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan 

pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan. (6) Kuis, UTS, dan 

UAS dilaksanakan secara tertulis; ujian praktikum dapat dlaksanakan secara 

tertulis atau demonstrasi; sedangkan ujian skripsi/tesis/disertasi dilakukan 

secara lisan. Ujian praktikum pada Program Studi Pendidikan Dokter diatur 

secara khusus. (7) Ujian prakualifikasi untuk program doktor dapat dilakukan 

setelah mahasiswa menempuh minimum 80% perkuliahan dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) setidak-tidaknya 3. (8) Ujian susulan hanya 

diperkenankan bagi mahasiswa yang mempunyai alasan yang sah. (9) Berkas 

ujian mata kuliah dan berbagai tugas terstruktur yang telah dinilai dan 

menjadi bahan penilaian harus dikembalikan 1 (satu) minggu sesudah ujian 
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dan penyerahan tugas. (10) Seluruh tahap hasil pembelajaran harus 

diumumkan seminggu setelah ujian diselenggarakan untuk dicek 

kebenarannya oleh mahasiwa peserta kuliah. (11) Mahasiswa dapat 

memperbaiki nilai dengan membawa bukti-bukti berupa berkas ujian dan 

tugas terstruktur dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diumumkan. 

 

Dalam penilaian acuan patokan (PAP), konversi angka ke huruf mutu adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel  2.  Konversi Nilai Akhir ke Huruf Mutu Program Sarjana/Profesi/ 

Diploma (Universitas Lampung, 2012) 
Nilai akhir (0-100) Huruf Mutu Angka Mutu Status Penilaian 

≥ 76 A 4,0 Lulus 

71 - < 76 B+ 3,5 Lulus 

66 - < 71 B 3,0 Lulus 

61 - < 66 C+ 2,5 Lulus 

56 - < 61 C 2,0 Lulus 

50 - < 56 D 1,0 Lulus Bersyarat* 

< 50 E 0,0 Tidak Lulus 

 
          Tabel  3.   Konversi Nilai Akhir ke Huruf Mutu Program Pascasarjana  

(Universitas Lampung, 2012) 

 

*Mahasiswa program pascasarjana dinyatakan lulus bila memiliki IPK 

minimum 3,0 dengan jumlah nilai C maksimum 2 (dua). **Mahasiswa 

program sarjana dinyatakan lulus bila memiliki IPK minimum 2,0 tanpa 

memperhatikan jumlah nilai D. (5) Bila pada akhir semester hasil 

pembelajaran suatu mata kuliah belum dapat dinilai karena ada tugas yang 

belum selesai atau belum menempuh ujian susulan atau penulisan 

Nilai akhir (0-100) Huruf Mutu Angka Mutu Status Penilaian 

≥ 80 A 4,0 Lulus 

75 - < 80 B+ 3,5 Lulus 

70 - < 75 B 3,0 Lulus 

65 - < 70 C+ 2,5 Lulus Bersyarat* 

55 - < 65 C 2,0 Lulus Bersyarat* 

50 - < 55 D 1,0 Tidak Lulus 

< 50 E 0,0 Tidak Lulus 
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skripsi/tesis/disertasi belum selesai, penanggung jawab mata kuliah 

melaporkannya dengan status penilaian belum lengkap (BL) (Universitas 

Lampung, 2012). 

 

Pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung telah menerapkan sistem 

blok, sistem penilaian blok terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. 

Penilaian lengkap dari sistem blok sebagai contoh diambil dari penilaian Blok 

Genito Urinaria tahun 2014 sebagai berikut:  

1. Penilaian formatif, terdiri dari: 

a. Nilai pelaksanaan diskusi PBL  

Penilaian berdasarkan diskusi, laporan makalah dan kehadiran. 

Kehadiran tutorial 100% kecuali dengan alasan yang dibenarkan 

institusi, mahasiswa boleh tidak mengikuti tutorial maksimal 1 

skenario (2 kali tutorial). Sebagai pengganti mahasiswa diwajibkan 

membuat tugas tertulis dan dipresentasikan.  

b. Nilai Praktikum  

Hasil penilaian praktikum berupa lulus atau tidak lulus, didasarkan 

pada standar yang dibuat oleh bagian tempat praktikum. Evaluasi 

praktikum akan menilai afektif, kognitif dan keterampilan 

psikomotor di laboratorium. Kehadiran dalam praktikum harus 

100%.  

c. Pleno  

Pleno akan diadakan pada akhir minggu ke-3 dan ke-5 setelah 

semua proses pembelajaran selesai.  Kelompok tutorial yang 
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ditunjuk harus mempresentasikan hasil diskusinya sesuai modul 

yang ditentukan. Narasumber akan diundang untuk menjawab 

permasalahan terkait ilmu yang dihadapi mahasiswa selama proses 

pembelajaran (Fakultas  Kedokteran Universitas Lampung, 2014).  

d. Nilai Sikap Profesional (professional behavior)  

Nilai sikap professional diperoleh dari penilaian sikap mahasiswa 

selama proses kegiatan diskusi tutorial dan praktikum. Penilaian 

menggunakan check list penilaian sikap professional. Hasil 

penilaian berupa sufficient atau unsufficient. 

 2.  Penilaian Sumatif  

Berdasarkan pada nilai tutorial, praktikum, ujian SOCA, attitude dan 

ujian akhir blok (Fakultas  Kedokteran Universitas Lampung, 2014). 

Presentase penilaian adalah sebagai berikut:   

 
Tabel  4.  Presentase penilaian sistem blok di Fakultas Kedokteran Universitas  

Lampung  (Fakultas  Kedokteran Universitas Lampung, 2014) 

Item Penilaian Bobot Nilai 

PBL/ Tutorial 10 % 

Pratikum 15 % 

Soca 25 % 

Ujian Akhir Blok 40 % 

Tugas 5 % 

Sikap 5 % 

Total 100 % 

 

 

2.7  Capaian Akademik Mahasiswa yang aktif berorganisasi dan yang tidak 

aktif berorganisasi 

 

Sebuah penelitian yang pernah dilakukan pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Hasanudin yang berjudul Studi Kualitatif  Pengaruh Keaktifan 

Berorganisasi terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Angkatan 2008 
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di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin menyimpulkan bahwa 

keaktifan berorganisasi tidak menyebabkan menurunnya performa akademik 

seorang mahasiswa (Rahmat, 2012). 

 

Pada penelitian tersebut, pengumpulan data yang diambil di bagian akademik 

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, didapatkan 37 sampel data 

Kartu Hasil Studi (KHS). Nilai mata kuliah yang diperoleh dari hasil remedial 

tidak dimasukkan,karena dianggap berpengaruh signifikan terhadap 

penelitian. Pada perkembangannya, oleh karena beberapa responden tidak 

menjabat penuh selama 31 setahun kepengurusan, sampel data yang 

digunakan 29 Kartu Hasil Studi. Kesimpulan lengkap dari penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata semua 

mahasiswa angkatan 2008 yang aktif berlembaga adalah 2,43. (2) Mahasiswa 

kedokteran FK UNHAS angkatan 2008 yang aktif berorganisasi, yang indeks 

prestasinya menurun sebanyak 9 orang (31 %) dari 29 orang sampel. (3) 

Mahasiswa kedokteran FK UNHAS angkatan 2008 yang aktif berorganisasi, 

yang indeks prestasinya meningkat sebanyak 20 orang (69%) dari 29 orang 

sampel. (4) 70 % mahasiswa angkatan 2008 yang aktif berorganisasi 

berpendapat bahwa aktif di organisasi tidak menganggu waktu belajar 

akademik. (5) 80 % mahasiswa angkatan 2008 yang aktif berorganisasi 

berpendapat bahwa aktif berorganisasi tidak memepengaruhi Indeks Prestasi 

Kumulatif mahasiswa (Rahmat, 2012). 
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Saran dalam penelitian tersebut adalah: (1) Setiap mahasiswa Fakultas 

kedokteran Universitas Hasanuddin sebaiknya aktif berorganisasi, karena 

berorganisasi juga merupakan proses belajar. (2) Penelitian ini perlu 

dilanjutkan kembali oleh karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi 

langsung atau tidak langsung dari perkembangan indeks prestasi mahasiswa 

(Rahmat, 2012). 

 

Di dunia kampus, selain mahasiswa yang aktif berorganisasi akan ditemukan 

juga mahasiswa yang tidak  aktif berorganisasi. Alasan utama seorang 

mahasiswa tidak aktif berorganisasi adalah ingin lebih fokus pada kehidupan 

akademiknya.  Kegiatan-kegiatan organisasi kampus yang tidak menarik, 

kemungkinan juga menjadi faktor penyebab kecilnya jumlah mahasiswa yang 

ikut organisasi, selain masalah-masalah personal mahasiswa itu sendiri. 

Selain itu, anggapan mahasiswa bahwa dengan ikut organisasi akan menyita 

waktu perkuliahan mereka, sehingga memutuskan untuk tidak ikut organisasi 

walaupun sebenarnya minat untuk ikut organisasi tersebut ada masih banyak 

kita  temui dalam kehidupan mahasiswa (Ardi & Aryani, 2012).  

 

Berdasarkan orientasinya mahasiswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu 

mahasiswa akademis (mahasiswa yang berorientasi pada kuliah saja), 

mahasiswa organisatoris (mahasiswa yang beorientasi pada organisasi saja) 

dan mahasiswa akademis organisatoris (mahasiswa yang berorientasi pada 

kuliah dan berorganisasi). Untuk mahasiswa yang hanya aktif kuliah biasanya 

jumlahnya paling banyak. Untuk mahasiswa yang kuliah dan berorganisasi 
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jumlahnya lebih sedikit, sedangkan mahasiswa yang hanya organisasi saja 

jumlahnya paling sedikit (Taufik, 2012).  

Capaian mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi dalam hal ini mahasiswa  

yang akademis tentu beraneka ragam bergantung faktor-faktor yang dapat 

mempengangaruhi indeks prestasi seorang mahasiswa seperti motivasi 

belajar, kecerdasan Inteligence Quotient, kondisi keluarga, kondisi ekonomi, 

pergaulan, dan lain sebagainya. 
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2.8  Kerangka Teori 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

              Diteliti 

   Tidak diteliti 

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian (Steele, 2007) 

 

PROKRASTINASI KEAKTIFAN 

ORGANISASI 

Hasil Belajar/ Performa 

Akademik/ Academic 

Achievement 

Lingkungan 
Dosen 

Fakultas 

Faktor Lingkungan 

Nyaman mengerjakan 

didekat batas waktu akhir 

 

Pemberontakan diri Depresi/ 

badmood 

 

Keengganan 

mengerjakan 

 

Takut gagal 

Masalah 

Manajemen 

waktu 

 

impulsive 
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2.9  Kerangka Konsep 

 Variabel Independen (bebas)              Variabel Dependen (terikat) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kerangka Konsep Penelitian. 

  

2.10  Hipotesis 

Berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan diatas, maka  hipotesis  

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Ada perbedaan prokrastinasi akademik antara mahasiswa tahun ketiga 

yang aktif berorganisasi dan yang tidak aktif berorganisasi di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

2. Ada perbedaan indeks prestasi kumulatif antara mahasiswa tahun 

ketiga yang aktif berorganisasi dan yang tidak aktif berorganisasi di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

KEAKTIFAN 

BERORGANISASI 

PROKRASTINASI 

AKADEMIK 

IPK 


