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RINGKASAN 

 

Fenomena prokrastinasi akademik atau yang dikenal dengan istilah penundaan tugas 

akademik di kalangan mahasiswa pada abad revolusi 4.0 masih menjadi wabah yang sangat 

mempengaruhi perkembangan akademik mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan paparan data 

dari PTIK UM tahun 2018 menunjukkan sebesar 12,66% mahasiswa terlambat dalam 

menyelesaikan perkuliahan. Begitu pula pada tahun 2019, di FIP UM sebanyak 11% 

mahasiswa dari angkatan 2012-2015 terlambat dalam menyelesaikan perkuliahan. Begitu pula 

dengan hasil penelitian yang dilakukan pada 418 responden mahasiswa dari 12 perguruan 

tinggi dan 31 program studi yang berada pada angkatan 2020 sampai dengan 2015 

menunjukkan kebiasaan menunda belajar sebesar 98,32%. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

dengan mengembangkan panduan konseling berbasis kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram. Metode yang digunakan adalah research and development atau R&D dari 

Borg and Gall (1983). Metode ini meliputi 10 langkah yaitu 1) penelitian pengumpulan data, 

2) perencanaan, 3) pengembangan prototype produk, 4) melakukan uji coba ahli, 5)  melakukan 

revisi prototype produk, 6) melakukan uji coba calon pengguna, 7) melakukan revisi prototype 

produk berdasarkan uji calon pengguna, 8) melakukan uji lapangan operasional, 9) melakukan 

revisi terhadap produk akhir, 10) mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk. Dalam 

penelitian ini akan dilaksanakan hingga langkah ke 7 yaitu revisi produk berdasarkan uji calon 

pengguna.  

Hasil analisis kebutuhan terhadap problematika atau permasalahan yaitu diperoleh hasil 

94,97 mahasiswa mempunyai masalah. Permasalahan mahasiswa terbagi menjadi beberapa 

klasifikasi yaitu belajar di perguruan tinggi 36,12%, hubungan dengan teman 40,90%, keluarga 

37.32%, keuangan 56,45%, dan masa depan yang belum jelas 53,34. Hasil analisis kebutuhan 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu prokrastinasi 

menunjukkan persentase bentuk penundaan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu 

membuang-buang waktu sebelum belajar sebesar 41,86, memilih untuk bermain HP daripada 

belajar 95,93%, menunda untuk belajar sampai menjelang ujian 38,03%, dan menunda untuk 

mengerjakan tugas kuliah 77,03%. 

Hasil penelitian mengenai tingkat prokrastinasi akademik dibedakan menjadi dua aspek 

yaitu intensitas dan kebermasalahan. Secara keseluruhan diperoleh data sebesar 58,4% 

mahasiswa mempunyai tingkat prokrastinasi sedang. 3,8% mahasiswa mempunyai tingkat 

prokrastinasi tinggi. 37,8% mahasiswa mempunyai tingkat prokrastinasi rendah. 

Hasil analisis kebutuhan diperoleh tindakan yang dilakukan mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah yaitu mahasiswa akan bercerita kepada orang tua sebesar 36,60%, 

bercerita kepada teman 63,15%, mencari hiburan dengan nongkrong, ke mall, dll 45,21%. 

63,15% mahasiswa membutuhkan layanan konseling. Model pemberian layanan konseling 

yang diharapkan mahasiswa yaitu tatap muka sebesar 73,92%, dan keduanya yaitu offline dan 

online sebesar 14,59%. Dari hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui 

juga teknik layanan konseling yang diharapkan mahasiswa yaitu melalui aplikasi e-konseling 

sebesar 19,61%, jejaring sosial sebesar 23,20%, dan tatap muka sebesar 88,51%.  

Deskripsi hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya menjadi dasar bagi 

perlunya menyusun panduan konseling. Hal ini dilakukan karena mahasiswa membutuhkan 

panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram untuk mengurangi 

prokrastinasi akademik dan permasalahan mahasiswa yaitu 95,93% mahasiswa membutuhkan 

panduan ini.   

 

Kata kunci: suryomentaram, prokrastinasi akademik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prokrastinasi akademik atau yang dikenal dengan istilah penundaan tugas akademik 

merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih umum terjadi di kalangan para 

mahasiswa. Berdasarkan penelitian Solomon dan Rothblum (1984)  di salah satu Universitas 

di Amerika Serikat menyebutkan sebanyak 322 mahasiswa (46%) melaksanakan prokrastinasi 

akademik dalam hal pengerjaan tugas-tugas akademik. Tidak hanya itu saja, hasil penelitian 

lain yang dilakukan oleh Rizvi, dkk (1997) pada 111 mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan bahwa 20,38% mahasiswa melakukan prokrastinasi 

akademik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Day, Mensink, dan O’Sullivan 

(2000) yang menyebutkan 40-50% mahasiswa melaksanakan prokrastinasi akademik dengan 

tingkat sangat tinggi.  

Data lain mengenai prokrastinasi akademik pada mahasiswa juga diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2012) dengan melibatkan 518 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Hasil tersebut menunjukkan 53,8% 

mahasiswa melaksanakan prokrastinasi akademik dalam kategori tinggi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Oematan (2013) di tempat yang sama terhadap 509 mahasiswa 

yang menunjukkan hampir secara keseluruhan mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik 

dengan alasan yang berbeda-beda. Data lain tentang prokrastinasi akademik juga diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2015) terhadap mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penyebab prokrastinasi akademik 

adalah rasa malas, lebih senang bermain-main dan rendahnya perencanaan dalam pengerjaan 

serta pengumpulan tugas.   

Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif dari hasil-hasil penelitian, maka dapat 

dikatakan bahwa prokrastinasi akademik merupakan salah satu permasalahan yang sudah sejak 

lama dialami oleh para mahasiswa. Hal ini tentu semakin diperkuat dengan adanya data yang 

diperoleh dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang (PTIK 

UM) tahun 2018 yang menunjukkan 3749 atau sebesar 12,66% mahasiswa terlambat dalam 

menyelesaikan perkuliahan. Senada dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh Rahman 

(2018) yang menunjukkan 96% mahasiswa tersebut terlambat lulus karena menunda 

menyelesaikan skripsi. Secara lebih spesifik, diperoleh data dari FIP UM tahun 2019 mengenai 

mahasiswa yang terlambat dalam menyelesaikan perkuliahan mulai dari angkatan 2015-2012 
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sebanyak 390 atau sebesar 11%. Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian 

besar prokrastinasi akademik tidak terkait dengan faktor kompetensi dan intelegensi melainkan 

karena adanya hambatan dalam diri individu yang berhubungan dengan penyesuaian diri, 

gangguan emosional serta kurangnya motivasi (Ferrari, Johnson; McCown, 1995). Terkait 

dengan hal tersebut, prokrastinasi memberikan dampak yang negatif bagi para mahasiswa yaitu 

banyak waktu yang terbuang sia-sia tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna (Ferrari dan 

Morelas, 2007). Diperkuat dengan pendapat Tice dan Baumeister (1997) menyatakan bahwa 

prokrastinasi dapat menyebabkan stress dan memberi pengaruh disfungsi psikologis individu.  

Prokrastinasi akademik bukan lagi permasalahan yang dapat dianggap remeh di 

kalangan para pendidik. Budaya penundaan pengerjaan tugas telah merajalela pada kehidupan 

para mahasiswa. Terdapat suatu ajaran budaya Jawa yang ditemukan oleh Ki Ageng 

Suryomentaram tentang ilmu kawruh jiwa. Ilmu ini berasal dari suku kata bahasa Jawa yaitu 

ka artinya ‘di’ dan weruh artinya ‘tahu’, sehingga dapat diartikan ‘pengetahuan’. Jiwa 

mempunyai arti sukma atau rasa, sehingga kawruh jiwa merupakan pengetahuan hal rasa. 

Suryomentaram mendeskripsikan antara hubungan emosi dan perilaku. Suryomentaram (1978) 

mengembangkan ilmu kawruh jiwa agar manusia mencapai kehidupan yang bahagia. Ilmu ini 

bertujuan untuk kemaslahatan pribadi serta pembebasan dari kekhawatiran dan penderitaan. 

Suryomentaram juga menekankan pada aspek rasa dan hubungan harmonisasi dengan diri 

sendiri, orang lain, lingkungan keluarga, sosial dan akademik termasuk tugas-tugas 

perkuliahan.  

Paparan mengenai sudut pandang Suryomentaram dan prokrastinasi akademik di 

kalangan mahasiswa mempunyai keterkaitan dan kekhasan jika dilakukan riset secara lebih 

lanjut. Adanya kebiasaan penundaan pengerjaan tugas dan ilmu kawruh jiwa dari 

Suryomentaram yang salah satu cara mencapai hidup bagian adalah pengawikan pribadi atau 

pengetahuan diri sendiri, dimana kebahagiaan bukan karena terpenuhinya seluruh kebutuhan 

secara materil namun merupakan ketenangan jiwa dan batin. Apabila konsep ini dapat 

diterapkan dalam diri mahasiswa, perilaku prokrastinasi akademik dapat menurun karena 

mahasiswa ingin mencapai kehidupan yang damai dan tentram. Kehidupan bahagia di kalangan 

mahasiswa terkait dengan bidang akademik adalah terselesaikannya tugas dan dapat lulus tepat 

waktu.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Tahun Pertama 2020: 

a. Bagaimana kebutuhan tentang perlunya panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa? 

b. Bagaimana prototipe panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa? 

c. Bagaimana keberterimaan panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa dari 

penilaian ahli? 

d. Bagaimana kelayakan panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa dari 

penilaian calon pengguna produk? 

2. Tahun Kedua 2021: 

a. Bagaimana efektivitas panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa? 

b. Bagaimana deseminasi dan implementasi produk panduan konseling kearifan lokal 

berdasar pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik 

mahasiswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tahun Pertama 2020: 

a. Menganalisis kebutuhan perlunya panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

b. Mengembangkan prototipe panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

c. Menghasilkan produk berupa panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

d. Menguji keberterimaan produk berupa panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

menurut ahli 

e. Menguji keberterimaan produk berupa panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

calon pengguna produk 
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2. Tahun Kedua 2021: 

a. Menguji efektivitas produk berupa panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

b. Mendeseminasikan produk panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

 

D. Manfaat dan Urgensi Penelitian  

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan sumbangan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Keilmuan Bimbingan dan Konseling 

Produk yang dikembangkan berupa panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan bimbingan dan 

konseling. Panduan konseling ini dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses 

konseling. 

2. Bagi Dosen Konselor 

Produk yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi alternative bagi dosen konselor 

dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling pada mahasiswa khususnya 

dalam pencegahan prokrastinasi akademik. 

3. Bagi Mahasiswa 

Produk yang dikembangkan diharapkan mampu mengurangi prokrastinasi akademik di 

kalangan mahasiswa untuk mewujudkan atau mencapai kompetensi akademik yang 

maksimal. 

 

E. Luaran Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada kategori kompetitif umum pada topik KBK Pengembangan 

yang berkaitan dengan konseling. Adapun luaran penelitian TKT Pengembangan adalah (1) 1 

publikasi jurnal international bereputasi terindeks scopus atau ISI WOS (2) buku panduan 

konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram dalam bentuk buku teks ber 

ISBN; (3) HKI. Disamping itu juga menghasilkan luaran tambahan berupa: (1) 1 artikel jurnal 

nasional terakreditasi; (2) makalah yang disajikan dalam seminar; (3) aplikasi program digital 

konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram. 
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F. State of The Art  

Pendekatan konseling dari tahun 1980 sudah tercatat lebih dari 250 (Herink, 1980). 

Pada abad revolusi industri 4.0 sudah berapa banyak jumlah pendekatan yang tercatat. Jika 

mengacu pada hal tersebut, apabila pendekatan konseling yang dikembangkan oleh padepokan 

lemah putih di Kartasura juga termasuk dalam kategori konseling yang ada di Indonesia, maka 

jumlah pendekatan lebih dari ratusan bahkan ribuan (Kholik dan Himam, 2015). Konsep dari 

Suryomentaram yang menciptakan dan mengembangkan ilmu dengan istilah kawruh jiwa 

termasuk dalam indigenous psychology berbasis Jawa, juga digunakan oleh Atmoko (2014) 

untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah emosi akibat prestasi belajar rendah. Selain 

itu, Irawan dan Langensari (2017) menggunakan untuk mengurangi bullying. Hidayah, dkk 

(2017) menggunakan indigenous counseling Suryomentaram sebagai alternatif pemecahan 

masalah remaja. Finayanti (2018) juga menyusun panduan konseling kawruh jiwa untuk 

mengarahkan meaning of life siswa SMA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi menunjukkan pada tingkah laku individu untuk menunda melakukan 

aktivitas penting dan mendesak yang seharusnya dapat dilakukan pada saat ini juga (Knaus, 

2010). Menurut Ferrari (1994) prokrastinasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 

fungsional dan disfungsional. Prokrastinasi fungsional adalah penundaan penyelesaian tugas 

penting dengan alasan yang dapat diterima seperti memprioritaskan kegiatan yang lebih 

penting. Sedangkan prokrastinasi disfungsional adalah penundaan dalam mengerjakan tugas 

yang harus segera diselesaikan tanpa didasari oleh alasan yang dapat diterima. Soloman dan 

Rothblum (1984) juga mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai kecenderungan dalam 

merespon tugas akademik yang harus diselesaikan dengan menunda untuk memulai atau 

menyelesaikannya secara sengaja dengan melaksanakan aktivitas lain yang tidak diperlukan 

atau bahkan tidak terkait dengan tugas tersebut.  

Menurut Ferrari, dkk (1995) prokrastinasi akademik dapat termanifestasikan dalam 

indikator tertentu yang diamati melalui cirri-ciri yaitu (1) penundaan untuk memulai 

menyelesaikan tugas yang dihadapi; (2) keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, karena 

melakukan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan; (3) kesenjangan waktu antara rencana yang 

ditetapkan dan kinerja aktual; (4) melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan (seperti 

jalan, menonton, mendengarkan musik, dll) daripada tugas yang harus dikerjakan. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bernard (1991) mengemukakan alasan mahasiswa 

melaksanakan prokrastinasi yaitu antara lain memilih kegiatan yang tidak menyenangkan, tidak 

mampu mengerjakan tugas yang sulit, ketidaktahuan harus memulai mengerjakan tugas 

darimana, ketidakmampuan mengatur waktu, adanya gangguan dari lingkungan, mempunyai 

kecemasan apabila kemampuan dievaluasi, ingin memberontak terhadap kekuasaan orang lain, 

stres, depresi dan kelelahan. 

Menurut Ferrari, dkk (1995) perilaku prokrastinasi akademik jika dipandang dari 

berbagai sudut pandang teoritik memiliki gambaran penyebab yang berbeda. Ada yang 

beranggapan bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan 

kognitif seseorang ketika dewasa terutama trauma. Seseorang yang pernah mengalami trauma 

akan suatu tugas tertentu, misalnya gagal menyelesaikan tugas kuliah, akan cenderung 

melakukan prokrastinasi ketika seseorang tersebut dihadapkan lagi pada suatu tugas yang 

sama.  
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B. Pandangan Suryomentaram 

Pandangan Suryomentaram tentang perilaku manusia dirumuskan dalam ajaran kawruh 

jiwa yaitu ilmu tentang jiwa, yaitu bagian dari manusia yang tak tampak. Jiwa dipercaya 

kedudukannya melalui rasa. Suryomentaram juga menyimpulkan bahwa jiwa sama dengan 

rasa. Kawruh jiwa merupakan pengetahuan tentang rasa, sehingga mempelajari jiwa diawali 

dengan mengetahui rasa pada diri sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperoleh rasa bahagia 

yang genuine dari diri sendiri tanpa melihat faktor lainnya. Hakikat manusia menurut kawruh 

jiwa memiliki tiga unsur yaitu fisik, psikis dan spiritual (Suryomentaram, 1986) yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Fisik (Raga): raga manusia mempunyai keutuhan pokok yang harus dipenuhi yaitu 

sandang, pangan, dan papan atau biasa disebut makan, minum, pakaian dan tempat 

tinggal. Suryomentaram menyebut tiga pemenuhan kebutuhan raga ini dengan sebutan 

melestarikan kebutuhan raga. Contoh merasa lapar, haus, atau lelah sehingga perlu 

mengistirahatkan badan, hal ini merupakan kehendak yang pasti ada dalam diri manusia. 

2. Psikis (Jiwa): jiwa dalam manusia terdiri dari pikiran, rasa dan karep. Pikiran merupakan 

perangkat untuk berpikir. Pikiran ini perlu diasah dan dirawat secara baik, caranya dengan 

belajar dan menambah wawasan. Sebaliknya apabila pikiran tidak dirawat dan diasah, 

maka pikiran tidak akan mengalami kemajuan. Rasa dimiliki oleh setiap manusia yang 

mendorong untuk selalu bergerak. Perilaku manusia didorong oleh perasaannya. Sebagai 

contoh manusia mencari makan karena lapar. Terakhir adalah karep yaitu keinginan yang 

bersifat mulur-mungkret. Karep atau keinginan apabila tercapai akan mulur dan terus 

mulur sampai karep tidak dapat dicapai dan akan mungkret. Artinya kepuasan seseorang 

akan muncul karena terpenuhinya suatu keinginan. Semakin keinginan terus terpenuhi, 

maka semakin mulur keinginan tersebut dan seseorang semakin menginginkan yang lebih. 

3. Spiritual (Aku): menurut Suryomentaram, Aku disebut dengan kramadangsa. Di dalam 

aku ada semu dan sejati. Semu merupakan sifat buruk manusia, sedangkan sejati 

merupakan lawan dari kramadangsa. Kramadangsa merupakan tempat keinginan manusia 

(karep). Oleh karena itu perjalanan manusia dariyang buruk menuju baik merupakan suatu 

proses spiritual. 

Berdasarkan ketiga unsur tersebut Suryomentaram mengulas hakikat manusia. Manusia 

merupakan keinginan (tiyang punika karep). Keinginan itulah yang menjadi penyebab 

kehidupan yang paling dalam. Mulur-mungkret merupakan sifat dari keinginan. Keinginan 

akan bertambah apabila dapat terpenuhi, dan akan menyusut apabila tidak apat terpenuhi. Oleh 
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karena itu, jika kemauan dapat terpenuhi akan menimbulkan rasa bahagia. Sebaliknya jika 

gagal akan menimbulkan perasaan susah atau sedih (Suryomentaram, 1993). 

Terdapat nilai-nilai dalam ajaran kawruh jiwa diantaranya adalah rame ing gawe. Nilai 

ini mempunyai makna rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia berupa 

sandang, pangan dan papan membuat manusia terdorong mencukupi kebutuhan tersebut. Nilai 

yang lainnya adalah ngudari reribet. Konsep ini mempunyai arti yaitu lebih menekankan 

kepada penelusuran penyebab suatu kesulitan serta mencari penanganannya. Nilai ini dapat 

disebut sebagai salah satu teknik dalam ilmu psikoterapi dengan menggunakan metode yang 

jelas (Kholik dan Himam, 2015). Dalam ilmu kawruh jiwa mengenal mawas diri sebagai bagian 

dari ngudari reribet. Konsep ini juga mempunyai teknik yaitu nyawang karep sebagai dimensi 

mawas diri yang diwujudkan dalam rasa manusia tanpa cirri yang merupakan pola berpikir 

rasional reflektif menuju kesadaran yang universal dan altruistic (Prihartanti, 2004). 

Ajaran Suryomentaram yaitu ilmu kawruh jiwa bersifat unik dan berisi tentang ajaran 

yang dapat membuat orang bahagia. Pemikiran Suryomentaram mengenai model manusia yang 

sehat merupakan falsafah hidup yang sangat berguna (Marhamah, dkk, 2015). Berdasarkan hal 

tersebut, ilmu ini dapat diterapkan dalam konseling kearifan lokal. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Marhamah, dkk (2015) menunjukkan tujuan pendek yang diharapkan dapat 

dicapai melalui konseling ini adalah manusia bisa mendapat kebahagiaan dan meyakini bahwa: 

(1) manusia mencapai bahagia jika melepaskan atribut dunianya; (2) manusia mampu 

menghilangkan rasa “aku” kramadangsa; (3) kebahagiaan dan kesusahan selalu datang silih 

berganti (prinsip mulur mungkret), dengan prinsip ini diharapkan manusia tidak laurt dalam 

kesedihan dan tidak ueforia dalam kesenangan; (4) manusia adalah keinginan yang menyatu 

dalam hidup, maka manusia akan mencapai bahagia jika mampu menghilangkan rasa egois 

yang berpadu dengan kesombongan (pambegan) dan keirian (meri); (5) hanya dengan nrima 

ing pandum atau meneria apa adanya manusia dapat hidup bahagia; (6) manusia dapat 

menerima hukum alam dan tidak perlu berusaha mengubah hukum alam tersebut karena akan 

sia-sia; (7) agar manusia bisa menerima kenyataan dengan senang hati.  

Dari jabaran tujuan tersebut, dapat dikatakan melalui konseling dengan menggunakan 

ajaran kawruh jiwa ini adalah agar manusia mempunyai ketegaran dalam menghadapi cobaan 

hidupnya. Falsafah yang dipegang dalam hidupnya adalah mensyukuri apa yang dialaminya. 

Prinsipnya yaitu aku mau kini, dan di sini, begini, artinya menerima apapun saat ini. Bukan 

kemarin yang sudah lewat, karena yang sudah lewat adalah pengalaman dan bukan pula yang 

akan datang karena yang akan datang adalah angan-angan (Marhamah, dkk, 2015).  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini pada tahun pertama adalah 

 (1) menganalisis kebutuhan perlunya panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa; (2) Mengembangkan 

prototipe panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram untuk 

mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa; (3) menguji keberterimaan produk berupa 

panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram untuk mengurangi 

prokrastinasi akademik mahasiswa menurut ahli; dan (4) menguji keberterimaan produk berupa 

panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram untuk mengurangi 

prokrastinasi akademik mahasiswa calon pengguna produk 

 

B. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah (1) memperoleh hasil analisis kebutuhan mengenai 

prokastinasi akademik mahasiswa dan perlunya panduan konseling kearifan local berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengatasi prokastinasi akademik; (2) produk yang 

dikembangkan berupa panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram 

dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan bimbingan dan konseling. Panduan konseling ini 

dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses konseling; (2) produk yang dikembangkan 

diharapkan dapat menjadi alternative bagi dosen konselor dalam memberikan layanan 

bimbingan dan konseling pada mahasiswa khususnya dalam pencegahan prokrastinasi 

akademik; dan (3) produk yang dikembangkan diharapkan mampu mengurangi prokrastinasi 

akademik di kalangan mahasiswa untuk mewujudkan atau mencapai kompetensi akademik 

yang maksimal. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dijabarkan mengenai rancangan penelitian yang digunakan, subjek 

penelitian, variabel penelitian, instrumen dan analisis data penelitian. Keseluruhan subbab 

tersebut akan disajikan yaitu sebagai berikut. 

 

A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan panduan 

konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram ini menggunakan desain 

penelitian dan pengembangan dari Borg & Gall (1983). Penelitian dan pengembangan 

merupakan desain penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Desain penelitian dan pengembangan dari Borg & Gall 

(1983) memiliki 10 langkah atau tahapan.  

Adapun 10 langkah atau tahapan desain penelitian dan pengembangan dari Borg & 

Gall (1983) yakni: 1) penelitian pengumpulan data, 2) perencanaan, 3) pengembangan 

prototype produk , 4) melakukan uji coba ahli, 5)  melakukan revisi prototype produk, 6) 

melakukan uji coba calon pengguna, 7) melakukan revisi prototype produk berdasarkan uji 

calon pengguna, 8) melakukan uji lapangan operasional, 9) melakukan revisi terhadap produk 

akhir, 10) mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk. 

Tahun pertama penelitian ini menggunakan 7 dari 10 langkah. Tahun kedua 

menggunakan 3 langkah terakhir yaitu uji lapangan operasional dengan desain eksperimen, 

melakukan revisi produk akhir, mendesiminasikan dan implementasi produk.   

Penggunaan desain penelitian ini didasarkan pada pertimbangan antara lain model 

penelitian R&D merupakan model penelitian yang dimulai dari pengumpulan informasi. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan juga dimulai dengan analisis kebutuhan 

yang ada di lapangan, sehingga penggunaan model ini sejalan dengan tujuan penelitian yaitu 

untuk menghasilkan panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram 

untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa. Model penelitian ini juga mempunyai 

10 langkah atau tahapan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berikut 

digambarkan tahapan atau langkah penelitian yang akan dilaksanakan. 
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1. Tahapan Penelitian 

  Alur penelitian dan pengembangan panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi pada mahasiswa berdasarkan 

tahap penelitian Borg and Gall (1983) digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Bagan Prosedur Penelitian dan Pengembangan Tahun Kedua (Adaptasi Borg & 

Gall 1983) 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 tentang bagan prosedur penelitian dan pengembangan 

adaptasi dari Borg & Gall (1983)  yang telah dijabarkan maka dapat diuraikan indikator tiap 

tahapan pada tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Indikator Setiap Tahapan Penelitian dan Pengembangan (Tahun Pertama) 

No Tahap Indikator 

1 Analisis kebutuhan dan 

menentukan masalah penelitian 

Penjabaran potensi masalah penelitian yang didapatkan 

dari hasil googleform, kajian literatur, FGD dengan para 

ahli tentang prokrastinasi akademik dan konseling kearifan 

lokal  

2 Melakukan perencanaan  Penjabaran tujuan penelitian dan pengembangan rencana 

panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram 

3 Mendesain prototype produk Menghasilkan prototype berupa panduan konseling 

kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram untuk 

mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa 

4 Melakukan uji ahli prototype 

produk 

a. menghasilkan penilaian uji ahli pakar bimbingan dan 

konseling 

b. menghasilkan penilaian uji ahli media 

5 Merevisi prototype produk Menghasilkan perbaikan prototype berupa panduan 

konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik 

mahasiswa 

6 Uji coba calon pengguna produk  Mendapatkan penilaian dan masukan dari calon pengguna 

produk yaitu mahasiswa  

Uji lapangan operasional 

 

 

 
Revisi 3 (produk akhir) 

 

 

 
Deseminasi dan implementasi produk 
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7 Perbaikan dari uji coba 

pengguna produk 

enghasilkan perbaikan prototype berupa panduan 

konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik 

mahasiswa 

 

Tabel 4.2 Indikator Setiap Tahapan Penelitian dan Pengembangan (Tahun Kedua) 

No Tahap Indikator 

1 Uji lapangan operasional Mendapatkan penilaian dan masukan dari uji lapangan 

operasional yaitu dosen konselor 

2 Perbaikan dari uji lapangan 

operasional 

Menghasilkan perbaikan akhir produk berupa panduan 

konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik 

mahasiswa 

3 Deseminasi dan implementasi 

produk 

Melakukan penyebaran produk berupa panduan konseling 

kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram serta 

mengimplementasikan panduan tersebut kepada mahasiswa 

yang mengalami prokrastinasi akademik  

 

2. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian terdiri dari subyek data analisis kebutuhan dan subyek uji produk. 

Subjek analisis kebutuhan penelitian ini adalah mahasiswa yang tersebar di wilayah Jawa yang 

berasal dari perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya 

(UB), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang), Politeknik Negeri 

Malang (Polinema), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung (IAIN TA), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY), Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekes), Universitas Islam 

Malang (UNISMA), Universitas Muhammadiyah Malang (UNMUH), dan Universitas 

Gunadarma. Jumlah responden penelitian ini adalah 418 mahasiswa yang berasal dari berbagai 

jurusan dan perguruan tinggi.  

Tabel 4.3. Distribusi Subjek Penelitian di Perguruan Tinggi 

No. Perguruan Tinggi Jumlah 

Mahasiswa 

1 Universitas Negeri Malang (UM) 112 

2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang) 86 

3 Universitas Negeri Semarang (UNNES) 60 
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4 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 54 

5 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN TA) 45 

6 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 40 

7 Politeknik Negeri Malang (Polinema) 8 

8 Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekes) 5 

9 Universitas Islam Malang (UNISMA) 2 

10 Universitas Muhammadiyah Malang (UNMUH), 2 

11 Universitas Brawijaya (UB) 2 

12 Universitas Gunadarma 2 

Total 418 

 

Subjek uji produk penelitian dan pengembangan yang terdiri dari subjek uji ahli 

konseling, dan  subjek uji ahli media dan subjek calon pengguna produk untuk tahun pertama, 

sedangkan subjek dosen konselor dan mahasiswa untuk tahun kedua. 

1. Tahun Pertama 2020 

a. Subjek Ahli Konseling: pengujian produk panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram  terdiri dari 2 orang. Pertama, subjek ahli materi 

merupakan pakar dalam bidang bimbingan dan konseling sebagai dosen minimal 

berpendidikan S2 dan minimal telah berpengalaman dalam waktu 5 tahun dalam 

bidang bimbingan dan konseling. Subjek ahli materi yang kedua yakni ahli dalam 

bidang bimbingan dan konseling dengan bidang keahlian konseling dengan minimal 

pendidikan S2 dan telah berpengalaman dalam bidang konseling. 

b. Subjek Ahli Media: pengujian media dalam panduan ini adalah pakar pengembangan 

media pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Kriteria subjek ahli yaitu dosen dengan 

latar pendidikan minimal S2 dan telah berpengalaman di bidang pengembangan media 

dan teknologi minimal 5 tahun. 

c. Subjek Calon Pengguna Produk: subjek calon pengguna produk adalah mahasiswa 

perguruan tinggi negeri se-Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dipilih berdasarkan 

purposive sampling yang meliputi Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, 

Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Jember, Universitas 

Diponegoro, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Negeri Semarang. Asumsi yang 

digunakan untuk pemilihan perguruan tinggi adalah ingin mengetahui bagaimana tingkat 

prokrastinasi akademik mahasiswa baik dari perguruan tinggi LPTK (Lembaga 
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Pendidikan Tenaga Keguruan) dan non LPTK. Sehingga, panduan konseling berdasar 

kearifan lokal dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing perguruan tinggi di 

wilayah Jawa.  

2. Tahun Kedua 2021 

a. Dosen konselor: diberi perlakuan eksperimen dengan desain one-group pre and post test 

dengan menggunakan perlakuan berupa pelatihan kemampuan melakukan konseling 

kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram (panduan yang sudah dikembangkan). 

b. Mahasiswa yang mengalami prokrastinasi: dosen konselor melaksanakan konseling kepada 

mahasiswa yang mengalami prokrastinasi. 

 

3. Instrumen dan Analisis  Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian ini menggunakan instrumen yang digunakan untuk uji ahli produk.  Penilaian 

dari ahli bertujuan untuk menuji keberterimaan produk yang dihasilkan. Penilaian ahli 

diberikan oleh 3 dosen Universitas Negeri Malang di bidang Bimbingan dan Konseling yang 

bergelar Doktor, bidang keahlian konseling, dan bidang media dan teknologi pembelajaran.  

Penilaian diberikan oleh para ahli berupa data serta komentar, kritik, serta saran 

perbaikan yang diperoleh dari hasil diskusi dengan ahli. Data yang dihasilkan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan revisi bahan perlakuan sebelum digunakan. 

Kriteria yang digunakan dalam uji validasi ahli adalah skala 1-2-3-4. Setiap angka dalam 

format penilaian tersebut memiliki makna bahwa 

1= tidak tepat/tidak sesuai/tidak berguna; 

2= kurang tepat/kurang sesuai/kurang berguna;  

3= tepat/sesuai/berguna;  

4= sangat tepat/sangat sesuai/sangat berguna.  

Analisis yang digunakan untuk penilaian uji ahli ini adalah model kesepakatan (Inter-rater 

Agreement Model). Penjelasan terkait dengan  Inter-rater Agreement Model dapat dilihat pada 

gambar 4.2 berikut: 

     PENDAPAT AHLI 1 

     Relevansi Rendah Relevansi Tinggi 

     (1-2)   (3-4) 

PENDAPAT AHLI 2 

Relevansi Rendah  

(1-2) 

 

Relevansi Tinggi  

(3-4)  

Gambar 4.2 Inter-rater Agreement Model yang diadaptasi dari Gregory (2011) 

 

A 

 

C 

 

B 

 

D 
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Berdasarkan model kesepakatan (Inter-rater Agreement Model) di atas, peneliti akan 

menentukan indeks hasil validasi ahli dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

A : Relevansi rendah dari ahli 1 dan 2 

B : Relevansi tinggi dari ahli 1 dan relevansi rendah dari ahli 2 

C : Relevansi rendah dari ahli 1 dan relevansi tinggi dari ahli 2 

D : Relevansi tinggi dari ahli 1 dan 2 

Setelah menentukan indeks validasi, selanjutnya memberikan interpretasi terhadap 

koefisien validitas mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford 

(1965) yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Kategori Indeks Uji Validitas Ahli 

Indeks Uji Validitas Kategori 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi/sangat baik 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi/baik 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat rendah 

rxy ≤ 0,00  Tidak valid 

 

B. Variabel Penelitian 

  Variabel yang digunakan ada dua yaitu untuk mengukur serta melakukan survei dengan 

tujuan pengambilan data mengenai tingkat kebutuhan panduan konseling kearifan lokal 

berdasar pandangan Suryomentaram dan tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa. 

 

1. Tingkat Kebutuhan Panduan Konseling Kearifan Lokal Berdasar Pandangan 

Suryomentaram 

Angket kebutuhan mahasiswa digunakan untuk memetakan kebutuhan mahasiswa 

terhadap panduan untuk mengurangi prokastinasi akademik. Pertanyaan dalam angket 

kebutuhan terkait dengan permasalahan yang dialami, pemahaman mahasiswa tentang 

pengalaman mengikuti layanan konseling, dan pengalaman menunda belajar. Angket 

kebutuhan mengumpulkan informasi mengenai pengenalan akan pandangan Suryomentaram 

Indeks Uji Ahli =
D

A + B + C + D
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dan perlunya panduan konseling kearifan local berdasar pandangan Suryomentaram untuk 

mengatasi prokastinasi akademik mahasiswa. 

 

2. Tingkat Prokrastinasi Akademik 

a. Definisi Operasional 

  Prokrastinasi akademik adalah tingkah laku individu untuk menunda melakukan 

aktivitas penting dan mendesak yang seharusnya dapat dilakukan pada saat ini juga. Penundaan 

yang dilakukan dikaitkan dengan intensitas penundaan dan tingkat kebermasalahan 

penundaaan. Penundaan yang dilakukan yaitu penundaan dalam menghadiri/mengikuti 

perkuliahan, penundaan mengikuti ujian, penundaan belajar materi perkuliahan, keterlambatan 

dalam mengumpulkan tugas, dan penundaan dalam menyelesaikan skripsi. 

b. Kisi-Kisi Skala Prokrastinasi Akademik 

Tabel 4.5 Jabaran Variabel, Sub-Variabel dan Indikator Skala Prokrastinasi Akademik 

Variabel Aspek Sub-Variabel 

Prokrastinasi 

akademik 

1. Intensitas penundaan 

 

Penundaan dalam mengikuti/menghadiri perkuliahan 

Penundaan dalam mengikuti ujian 

Penundaan dalam belajar materi perkuliahan 

Keterlambatan dalam mengumpulkan tugas 

Penundaan dalam menyelesaikan skripsi/tugas akhir  

(sub-variabel penundaan dalam menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir merupakan adaptasi dari Rahman, 
D.Y, 2018) 

2. Tingkat 

kebermasalahan 
penundaan 

Penundaan dalam mengikuti/menghadiri perkuliahan 

Penundaan dalam mengikuti ujian 

Penundaan dalam belajar materi perkuliahan 

Keterlambatan dalam mengumpulkan tugas 

Penundaan dalam menyelesaikan skripsi/tugas akhir  

(sub-variabel penundaan dalam menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir merupakan adaptasi dari Rahman, 
D.Y, 2018) 

 

Tabel 4.6 Jabaran Pernyataan Butir Item Skala Prokrastinasi Akademik 

Sub-Variabel Indikator Item Pernyataan Nomor Butir 

Item 

Penundaan dalam 

mengikuti/menghadiri 

perkuliahan 

Intensitas 

Penundaan 

Saya menunda-nunda untuk 

berangkat kuliah  

1-3 

Saya menunda-nunda untuk masuk 

kelas perkuliahan 

Saya tidak menghadiri kelas 

perkuliahan sesuai jadwal 
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Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan berangkat kuliah 

merupakan masalah bagi saya 

4-6 

Penundaan masuk kelas 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Tidak menghadiri kelas 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Penundaan dalam 

mengikuti ujian 

Intensitas 

Penundaan 

Saya menunda-nunda untuk 

belajar materi ujian 

7-11 

Saya menerapkan belajar sistem 

kebut semalam ketika akan 

menghadapi ujian 

Saya menunda-nunda berangkat 

kuliah ketika ujian  

Saya terlambat mengikuti ujian 

Saya tidak hadir ketika ujian 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan materi ujian 

merupakan masalah bagi saya 

12-16 

Penerapan belajar sistem kebut 

semalam merupakan masalah bagi 

saya 

Penundaan berangkat kuliah ketika 

ujian merupakan masalah bagi 

saya 

Keterlambatan mengikuti ujian 

merupakan masalah bagi saya 

Ketidakhadiran saat ujian 

merupakan masalah bagi saya 

Penundaan dalam 

belajar materi 

perkuliahan 

Intensitas 

Penundaan 

Saya menunda-nunda untuk 

membaca buku materi/modul 

perkuliahan 

17-23 

Saya menunda-nunda untuk 

berdiskusi dengan teman terkait 

materi perkuliahan 

Saya menunda-nunda untuk 

mencari referensi  

Saya melakukan kegiatan lain 

sehingga tidak segera belajar 

materi perkuliahan 
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Saya hanya mempelajari materi 

apabila ada tugas dan ujian 

Saya menunda-nunda untuk 

menulis atau mengetik materi 

perkuliahan 

Saya lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk melakukan hal lain 

daripada belajar materi 

perkuliahan 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan membaca buku 

materi/modul perkuliahan 

merupakan masalah bagi saya 

24-30 

Penundaan untuk berdiskusi 

dengan teman merupakan masalah 

bagi saya 

Penundaan untuk mencari 

referensi merupakan masalah bagi 

saya 

Memilih melakukan kegiatan lain 

daripada mempelajari materi 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Hanya mempelajari materi ketika 

ada tugas atau ujian merupakan 

masalah bagi saya 

Penundaan menulis atau mengetik 

materi perkuliahan merupakan 

masalah bagi saya 

Lebih banyak menggunakan waktu 

untuk melakukan kegiatan lain 

daripada belajar materi 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Keterlambatan dalam 

mengumpulkan tugas 

 

 

Intensitas 

penundaan 

Saya mengerjakan tugas 

mendekati deadline pengumpulan 

31-35 

Saya terlambat dalam mempelajari 

materi tugas dari dosen 

Saya terlambat hadir untuk 

berdiskusi dengan teman dalam 

mengerjakan tugas 
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Saya terlambat menyelesaikan 

tugas sampai melebihi batas waktu 

pengumpulan 

Saya lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk melakukan hal yang 

tidak dibutuhkan dalam 

penyelesaian tugas 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Keterlambatan 

Mengerjakan tugas mendekati 

deadline pengumpulan merupakan 

masalah bagi saya 

36-40 

Keterlambatan dalam mempelajari 

materi merupakan masalah bagi 

saya 

Keterlambatan berdiskusi 

mengenai tugas dengan teman 

merupakan masalah bagi saya 

Keterlambatan dalam 

menyelesaikan tugas merupakan 

masalah bagi saya 

Menghabiskan waktu untuk 

melakukan hal yang tidak 

dibutuhkan dalam penyelesaian 

tugas merupakan masalah bagi 

saya 

Penundaan dalam 

menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir 

 

 

(sub-variabel 

penundaan dalam 

menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir 

merupakan adaptasi 

dari Rahman, D.Y, 

2018) 

Intensitas 

Penundaan  

Saya menunda-nunda untuk 

mencari referensi/bahan pustaka 

terkait penulisan skripsi/tugas 

akhir 

41-47 

Saya menunda-nunda untuk 

membaca referensi/bahan pustaka 

terkait penulisan skripsi/tugas 

akhir 

Saya menunda-nunda untuk 

menulis bab-bab skripsi/tugas 

akhir 

Saya menunda-nunda turun ke 

lapangan untuk melakukan 

penelitian 

Saya menunda-nunda untuk 

mendiskusikan skripsi/tugas akhir 

saya dengan pihak ketiga (selain  

dosen pembimbing) 
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Saya menunda-nunda untuk 

mengkonsultasikan skripsi/tugas 

akhir saya pada dosen 

pembimbing 

Saya menunda-nunda untuk 

merevisi skripsi/tugas akhir 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan tersebut (mencari 

referensi/bahan pustaka) 

merupakan masalah bagi saya 

48-54 

Penundaan tersebut (membaca 

referensi/bahan pustaka) 

merupakan masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (menulis bab-

bab skripsi) merupakan masalah 

bagi saya 

Penundaan tersebut (melakukan 

penelitian lapangan) merupakan 

masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (berdiskusi 

dengan pihak  ketiga) merupakan 

masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing) 

merupakan masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (merevisi 

skripsi) merupakan masalah bagi 

saya 

 

C. Validasi Instrumen 

  Validasi instrumen dengan menggunakan Alpha Cronbah, kriteria yang digunakan 

adalah sumbangan setiap butir terhadap total adalah minimal sama atau lebih besar dari 0,30. 

Butir yang memiliki kontribusi kurang dari 30% maka digugurkan.  

 

1. Aspek Intensitas Proskrastinasi 

  Perilaku prokrastinasi merupakan variabel Y yang menjadi sasaran utama penelitian 

ini. Perilaku prokrastinasi ini perlu diukur dengan instrument yang valid dan reliabel. Validasi 

skala dilakukan dengan uji validitas butir dengan menggunakan kriteria Alpha Cronbach 

sebesar 0,3. Artinya suatu butir pernyataan yang mengukur suatu indikator akan dinyatakan 

valid jika butir tersebut minimal memiliki sumbangan sebesar 0,3 (30%) terhadap total skor. 
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Jika ada suatu butir yang sumbangannya di atas 0,2 namun kurang dari 0,3 maka butir tersebut 

direvisi. Namun, apabila sumbangannya di bawah 0,2 maka butir tersebut digugurkan dari 

kompilasi skala yang dikembangkan. Validasi juga dilakukan dengan mengukur tingkat 

reliabilitas skala dengan uji Alpha Cronbach. 

  Pada aspek intensitas penundaan, dilakukan dua kali validasi. Pada tahap pertama, dari 

27 butir yang diujikan maka masih ada 4 butir yang belum valid (sumbangan butir ke total di 

bawah 0,3) yaitu butir nomor 3, 9, 10, dan 11.  Nomor  tersebut dikeluarkan dari kisi-kisi, 

kemudian dilakukan analisis pada tahap 2. Hasil validasi pada tahap 2 menunjukkan bahwa 

semua butir telah valid (sumbangan butir ke total di atas 0,3). Adapun tingkat reliabilitas dari 

23 butir tersebut adalah 0,93 (sangat reliable). 

 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Tahap 1 Aspek Tingkat Intensitas Proskrastinasi. 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

VAR00001 45,5215 94,039 ,478 ,921 
VAR00002 45,6770 95,006 ,458 ,921 

VAR00003 45,7081 97,536 ,154 ,926 

VAR00007 44,9737 91,311 ,612 ,919 

VAR00008 44,6746 92,258 ,501 ,921 

VAR00009 45,8660 97,522 ,244 ,924 

VAR00010 45,9067 97,903 ,290 ,923 

VAR00011 46,0072 99,623 ,080 ,924 

VAR00017 44,8708 90,981 ,650 ,918 

VAR00018 45,2033 91,831 ,594 ,919 

VAR00019 45,0239 91,400 ,676 ,918 

VAR00020 44,6890 91,529 ,570 ,920 

VAR00021 44,6675 91,642 ,553 ,920 

VAR00022 44,9689 91,272 ,651 ,918 

VAR00023 44,8445 91,000 ,616 ,919 

VAR00031 44,7943 91,205 ,553 ,920 

VAR00032 45,1077 92,590 ,576 ,920 

VAR00033 45,4833 93,847 ,508 ,921 

VAR00034 45,6866 96,278 ,334 ,923 

VAR00035 45,2273 91,759 ,606 ,919 

VAR00041 45,2775 90,705 ,651 ,918 

VAR00042 45,2536 90,324 ,669 ,918 

VAR00043 45,3278 90,480 ,668 ,918 

VAR00044 45,5622 93,350 ,513 ,921 

VAR00045 45,5742 91,953 ,655 ,919 

VAR00046 45,5861 92,344 ,604 ,919 

VAR00047 45,5120 91,512 ,629 ,919 
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Tabel 4.8 Hasil Analisis Tahap 2 Aspek Tingkat Intensitas Proskrastinasi 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

VAR00001 40,8565 87,399 ,460 ,929 

VAR00002 41,0120 88,328 ,438 ,929 

VAR00007 40,3086 84,593 ,610 ,926 

VAR00008 40,0096 85,439 ,504 ,928 

VAR00017 40,2057 84,125 ,661 ,925 

VAR00018 40,5383 85,021 ,598 ,926 

VAR00019 40,3589 84,504 ,690 ,925 

VAR00020 40,0239 84,728 ,575 ,927 

VAR00021 40,0024 84,851 ,556 ,927 

VAR00022 40,3038 84,490 ,655 ,926 

VAR00023 40,1794 84,263 ,617 ,926 

VAR00031 40,1292 84,410 ,557 ,927 

VAR00032 40,4426 85,801 ,576 ,927 

VAR00033 40,8182 87,099 ,500 ,928 

VAR00034 41,0215 89,589 ,311 ,931 

VAR00035 40,5622 84,918 ,613 ,926 

VAR00041 40,6124 83,825 ,664 ,925 

VAR00042 40,5885 83,442 ,683 ,925 

VAR00043 40,6627 83,610 ,682 ,925 

VAR00044 40,8971 86,495 ,516 ,928 

VAR00045 40,9091 85,167 ,657 ,926 

VAR00046 40,9211 85,617 ,600 ,927 

VAR00047 40,8469 84,706 ,635 ,926 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,930 23 

 

Hasil uji reliabilitas skala prokrastinasi akademik aspek intensitas menunjukkan bahwa tingkat 

reliabilitas Alpha Cronbach pada 23 butir pernyataan memiliki nilai 0,930. Hasil ini 

menunjukkan bahwa skala prokrastinasi pada aspek intensitas mempunyai reliabilitas yang 

tinggi. 
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2. Aspek Kebermasalahan Proskrastinasi 

  Pada aspek kebermasalahan, hanya dilakukan satu tahapan validasi. Hasil analisis butir-

butir pada aspek kebermasalahan diperoleh informasi bahwa dari  27 butir, semua valid dan 

keseluruhan butir memiliki tingkat reliabelitas 0,975 (sangat reliable). 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Tahap 1 Aspek Kebermasalahan Proskrastinasi 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

VAR00004 62,8995 476,690 ,747 ,974 

VAR00005 62,9306 474,492 ,764 ,974 

VAR00006 62,7368 471,921 ,769 ,974 

VAR00012 62,8589 477,973 ,741 ,974 

VAR00013 62,8828 489,068 ,619 ,975 

VAR00014 62,9019 470,693 ,788 ,974 

VAR00015 62,7871 469,161 ,779 ,974 

VAR00016 62,7440 469,174 ,744 ,975 

VAR00024 62,8708 487,835 ,691 ,975 

VAR00025 62,9426 484,237 ,748 ,974 

VAR00026 62,8589 484,011 ,758 ,974 

VAR00027 62,9665 490,296 ,646 ,975 

VAR00028 62,9354 491,293 ,626 ,975 

VAR00029 62,8900 486,448 ,725 ,974 

VAR00030 62,9498 491,161 ,614 ,975 

VAR00036 62,8732 480,106 ,767 ,974 

VAR00037 62,7823 478,142 ,818 ,974 

VAR00038 62,9043 478,629 ,807 ,974 

VAR00039 62,8062 474,065 ,816 ,974 

VAR00040 62,8421 479,836 ,784 ,974 

VAR00048 62,9426 473,781 ,817 ,974 

VAR00049 62,9258 472,860 ,841 ,974 

VAR00050 62,9713 472,498 ,838 ,974 

VAR00051 63,0024 472,396 ,840 ,974 

VAR00052 63,0239 472,767 ,845 ,974 

VAR00053 62,9306 471,930 ,833 ,974 

VAR00054 62,9880 472,803 ,817 ,974 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,975 27 

Hasil uji reliabilitas skala prokrastinasi akademik pada aspek kebermasalahan menunjukkan 

bahwa tingkat reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,975 yang artinya mempunyai reliabilitas 

tinggi. 
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D. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

dan diolah dengan SPSS versi 21. Data yang dikumpulkan dengan angket dianalisis dengan 

prosedur tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan butir-butir angket. Kemudian 

dilakukan perhitungan frekuensi dan persentasenya. Hasil persentase atau frekuensi tersebut 

diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dengan skala 

prokrastinasi akademik ditabulasikan kemudian dilakukan skoring dan diinterpretasikan. Dari 

hasil deskripsi analisis data, maka perlunya pengembangan panduan konseling kearifan lokal 

berdasar pandangan Suryomentaram untuk menurunkan tingkat prokrastinasi akademik 

mahasiswa. 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

Pada bab ini diuraikan tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa dan kebutuhan 

panduan konseling. Analisis kebutuhan panduan dan tingkat prokrastinasi diperoleh dari hasil 

survei yang dilakukan melalui google form. Hasil dari survei analisis kebutuhan panduan 

konseling diklasifikasikan menjadi permasalahan mahasiswa, kebutuhan layanan konseling, 

dan kebutuhan panduan konseling kearifan lokal.  

 

A. Tingkat Kebutuhan Panduan Konseling Kearifan Lokal Berdasar Pandangan 

Suryomentaram 

  Responden penelitian ini berjumlah 418 mahasiswa yang berasal dari wilayah 

Jawa dan tersebar dalam berbagai perguruan tinggi. Keseluruhan responden tersebut terdiri 

dari 323 berjenis kelamin perempuan dan 95 berjenis kelamin laki-laki. Secara rinci berikut 

ini deskripsi hasil survei kebutuhan panduan konseling bagi mahasiswa. 

1. Sebaran Perguruan Tinggi  

Tabel 5.1 Sebaran Jumlah Subjek Penelitian di Perguruan Tinggi 

No. Perguruan Tinggi Frekuensi 

1 Universitas Negeri Malang (UM) 112 

2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang) 86 

3 Universitas Negeri Semarang (UNNES) 60 

4 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 54 

5 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN TA) 45 

6 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 40 

7 Politeknik Negeri Malang (Polinema) 8 

8 Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekes) 5 

9 Universitas Islam Malang (UNISMA) 2 

10 Universitas Muhammadiyah Malang (UNMUH), 2 

11 Universitas Brawijaya (UB) 2 

12 Universitas Gunadarma 2 

Total 418 

  Data tabel 5.1 di atas menunjukkan sebaran responden mahasiswa dari beberapa 

perguruan tinggi yaitu sebanyak 112 (26,79%) mahasiswa berasal dari UM, kemudian 86 

(20,57%) mahasiswa berasal dari UIN Malang. Selain itu dari UNNES terjaring sebanyak 60 
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(14,35%) mahasiswa, sedangkan dari UNESA terjaring 54 (12,91%) mahasiswa. Dari sebaran 

data tersebut juga diketahui sebanyak 45 (10,76%) mahasiswa berasal dari IAIN TA dan 40 

(9,56%) mahasiswa berasal dari UNY. Tidak hanya itu saja, mahasiswa Polinema juga terjaring 

sebanyak 8 dan Poltekes Malang sebanyak 5 mahasiswa. Perguruan tinggi UNISMA, 

UNMUH, UB, dan Universitas Gunadarma mempunyai sebaran mahasiswa yang sama yaitu 

sebanyak 2.   

 

2. Program Studi  

Tabel 5.2 Sebaran Program Studi Mahasiswa 

No. Program Studi Frekuensi 

1 Bimbingan dan Konseling 128 

2 PGMI 94 

3 PIAUD 64 

4 Teknik Elektro 47 

5 PPB 23 

6 FITK 16 

7 PSD 6 

8 Pendidikan IPS 5 

9 Kebidanan 3 

10 Pendidikan Luar Sekolah 3 

11 Fisika 2 

12 Kedokteran Hewan 2 

13 Keperawatan 2 

14 Manajemen Pendidikan Islam 2 

15 Pendidikan Bahasa Arab 2 

16 Pendidikan Ekonomi 2 

17 Pendidikan Luar Biasa 2 

18 PGSD 2 

19 Arsitektur 1 

20 Budidaya Pertanian  1 

21 GIZI 1 

22 KSDP 1 

23 Manajemen 1 
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24 Pendidikan jasmani dan kesehatan 1 

25 Pendidikan kepelatihan olahraga 1 

26 Pendidikan seni pertunjukan 1 

27 Perpajakan 1 

28 Saintek 1 

29 Tadris Bahasa Inggris 1 

30 Teknik Kimia 1 

31 Teknik sipil 1 

Total 418 

  Data tabel 5.2 di atas menunjukkan sebaran responden mahasiswa berdasarkan jurusan 

di perguruan tinggi yang terdiri dari jurusan BK sebanyak 128 (30,62%) mahasiswa, PGMI 

sebanyak 94 (22,48%) mahasiswa, sedangkan jurusan PIAUD sebanyak 64 (15,31%) 

mahasiswa. Dari jurusan teknik elektro juga terdapat 47 (11,24%) mahasiswa, sedangkan 

jurusan PPB sebanyak 23 ( 5,50%) mahasiswa. Tidak hanya itu saja, pada jurusan FITK 

terdapat 16 (3,82%) mahasiswa yang menjadi responden penelitian ini. Pada jurusan PSD 

terdapat 6 (1,43%) mahasiswa, jurusan Pendidikan IPS 5 (1,19%) mahasiswa. Pada jurusan 

kesehatan yaitu kebidanan terdapat 3 mahasiswa yang menjadi responden, sedangkan jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah juga terdapat 3 mahasiswa. Selanjutnya jika dilihat tabel di atas 

menunjukkan bahwa pada jurusan Fisika, Kedokteran Hewan, Keperawatan, Manajemen 

Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Luar Biasa dan 

PGSD masing-masing jurusan tersebut mempunyai jumlah responden yang sama yaitu 2 

mahasiswa. Selain itu, pada jurusan Arsitektur, Budidaya Pertanian, Gizi, KSDP, Manajemen, 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Pendidikan Seni 

Pertunjukan, Perpajakan, Saintek, Tadris Bahasa Inggris, Teknik Kimia dan Teknik Sipil juga 

mempunyai jumlah responden yang sama yaitu masing-masing jurusan tersebut terdiri dari 1 

responden. 

 

3. Angkatan Mahasiswa 

Tabel 5.3 Sebaran Angkatan Mahasiswa 

Angkatan Tahun Jumlah 

2020 51 

2019 190 

2018 103 
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2017 43 

2016 30 

2015 1 

Total 418 

 Tabel 5.3 di atas menunjukkan sebaran angkatan responden jika dilihat dari tahun 

masuk di Perguruan Tinggi. Angkatan 2020 sebanyak 51 (12,20%) responden, sedangkan 

angkatan 2019 mempunyai jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu 190 

(45,45%) mahasiswa. Angkatan tahun 2018 terdiri dari 103 (24,64%) responden, angkatan 

2017 terdiri dari 43 (10,28%) responden. Terdapat pula responden angkatan tahun 2016 yaitu 

30 (7,17%) mahasiswa dan angkatan tahun 2015 sebanyak 1 mahasiswa.  

 

4. Suku Bangsa Mahasiswa 

Tabel 5.4 Sebaran Suku Bangsa Mahasiswa 

Suku Bangsa Jumlah 

Jawa 407 

Melayu 3 

Madura 3 

Bali 1 

Sasak 2 

Kalimantan 1 

Lombok 1 

Total 418 

 Pada tabel 5.4 di atas menunjukkan sebaran suku bangsa responden yang dapat 

kategorikan menjadi suku Jawa sejumlah 407 (97,36%) responden, suku Melayu sejumlah 3 

(0,71%) responden dan suku Madura juga terdiri dari 3 responden. Sementara itu, untuk suku 

sasak terdiri dari 2 (0,47) responden. Terdapat pula suku lainnya seperti Bali, Kalimantan, dan 

Lombok yang mempunyai jumlah responden sama yaitu masing-masing suku terdiri dari 1 

responden. Survei mengenai suku ini digunakan untuk menunjang pengembangan panduan 

konseling yang bermuatan kearifan lokal. Pada hasil tabel di atas terlihat bahwa suku Jawa 

mempunyai jumlah responden terbanyak daripada suku yang lainnya. 
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5. Fasilitas Belajar Milik Pribadi 

Tabel 5.5 Fasilitas Belajar Responden 

Jenis Fasilitas Belajar Jumlah 

Smart phone 398 

Laptop 418 

Jaringan internet 418 

Scanner 418 

Buku-buku terkait perkuliahan 158 

 Pada tabel 5.5 mengenai fasilitas belajar pribadi responden, diperoleh hasil yaitu 

sebanyak 398 (95,21%) responden menggunakan smart phone sebagai fasilitas belajarnya. 

Sementara itu untuk fasilitas belajar yang lain seperti laptop, jaringan internet, dan scanner 

seluruh responden yaitu 418 (100%) menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk menunjang 

proses belajarnya. Lain halnya dengan fasilitas belajar berupa buku-buku perkuliahan yang 

menunjukkan 158 (37,79%) responden menggunakan fasilitas tersebut. Data tabel di atas 

relevan dengan kondisi saat ini. Seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring sinkron 

dan asinkron, sehingga hasil survei penelitian ini diperoleh jumlah yang tinggi pada jenis 

fasilitas belajar elektronik serta didukung dengan adanya jaringan internet. 

 

Deskripsi hasil penelitian di atas merupakan data umum dari responden, selanjutnya 

akan diuraikan mengenai hasil survei kebutuhan panduan konseling kearifan lokal berdasar 

pandangan Suryomentaram. Berikut uraian hasil survei penelitian kebutuhan panduan 

konseling. 

 

6. Mahasiswa yang Mempunyai Permasalahan 

Tabel 5.6 Survei Mahasiswa yang Mempunyai Permasalahan 

Jawaban Hasil Survei Jumlah Persentase (%) 

Mempunyai permasalahan 397 94,97 

Tidak mempunyai permasalahan 21 5,02 

Total 418  

Data tabel 5.6 di atas menunjukkan 397 responden mempunyai permasalahan, 

sedangkan 21 responden tidak mempunyai permasalahan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

94,97% secara keseluruhan responden mahasiswa mempunyai permasalahan di bidang pribadi, 
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sosial, belajar dan juga karir. Berdasarkan data ini maka latar belakang pentingnya panduan 

konseling untuk membantu permasalahan para responden.  

 

7. Problematika/Permasalahan Mahasiswa 

Tabel 5.7 Permasalahan yang Sering Dialami Mahasiswa 

Jenis Permasalahan Mahasiswa Jumlah Persentase (%) 

Belajar di perguruan tinggi 151 36,12 

Hubungan dengan dosen 56 13,39 

Hubungan dengan teman 171 40,90 

Keluarga 156 37,32 

Keuangan 236 56,45 

Masa depan yang belum jelas 223 53,34 

Pacaran 65 15,55 

Pekerjaan 42 10,04 

Tabel 5.7 di atas menunjukkan jenis-jenis permasalahan mahasiswa. Pada survei bagian 

ini para responden diperbolehkan memilih jawaban lebih dari satu, sehingga diperoleh hasil 

yaitu 151 mahasiswa mempunyai permasalahan bidang belajar di perguruan tinggi. 

Permasalahan dengan dosen dari total 418 responden ada 56 responden mahasiswa yang 

mempunyai masalah hubungan dengan dosen. Tidak hanya hubungan dengan dosen saja, 

namun sebanyak 171 mahasiswa juga mempunyai permasalahan hubungan dengan teman. 156 

mahasiswa mempunyai masalah keluarga, 236 mahasiswa mempunyai masalah mengenai 

keuangan dan 223 mahasiswa mempunyai permasalahan tentang masa depan yang belum jelas. 

Dari 418 jumlah responden terdapat 65 mahasiswa yang mempunyai masalah mengenai 

pacaran dan 42 responden mempunyai masalah tentang pekerjaan. Jenis-jenis permasalahan 

tersebut jika dikategorikan sudah menaungi 4 bidang yaitu pribadi, sosial, belajar dan karir. 

Hasil yang diperoleh ternyata rata-rata mahasiswa mempunyai permasalahan lebih dari 1 

bidang tersebut. 

 

8. Kebiasaan Menunda Belajar 

Tabel 5.8 Survei Kebiasaan Menunda Belajar 

Pernah/Tidak Menunda Belajar Jumlah Persentase (%) 

Pernah 411 98,32 

Tidak 7 1,67 
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Total 418  

Pada tabel 5.8 ini menampilkan hasil survei kebiasaan menunda belajar yaitu sebanyak 

411 mahasiswa pernah melakukannya dan 7 mahasiswa tidak pernah melakukan kebiasaan 

menunda belajar. Berdasarkan hasil ini terlihat bahwa tingkat kebiasaan menunda belajar atau 

prokrastinasi akademik dikalangan mahasiswa tinggi yaitu 98,3%. 

 

9. Bentuk Penundaan Belajar 

Tabel 5.9 Bentuk Penundaan Belajar yang Dilakukan Mahasiswa 

Bentuk Penundaan Belajar Jumlah Persentase (%) 

Membuang-buang waktu sebelum belajar 175 41,86 

Memilih untuk bermain daripada belajar 98 23,44 

Memilih untuk bermain HP daripada belajar 401 95,93 

Memilih untuk nongkrong atau keluar dengan 

teman daripada belajar 

111 26,55 

Menunda penyelesaian skripsi/tugas akhir 48 11,48 

Menunda untuk belajar sampai menjelang ujian 159 38,03 

Menunda untuk mengerjakan tugas kuliah 322 77,03 

Menunda untuk mengikuti kuliah 11 2,63 

Tabel 5.9 memaparkan data mengenai bentuk penundaan belajar yang dilakukan 

mahasiswa. Sesuai dengan tabel sebelumnya, bahwa sebanyak 411 mahasiswa melakukan 

kebiasaan menunda belajar, maka pada deskripsi tabel berikut ini dijabarkan bentuk 

penundaannya. Setiap responden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban, sehingga 

dihasilkan 175 mahasiswa bentuk penundaan belajarnya adalah membuang-buang waktu 

sebelum belajar. 98 mahasiswa memilih untuk bermain daripada belajar, 401 mahasiswa 

memilih untuk bermain HP daripada belajar. Hal ini merupakan hasil tertinggi dari bentuk 

penundaan belajar. Selain itu, 111 mahasiswa memilih untuk nongkrong atau keluar dengan 

teman daripada belajar, 48 mahasiswa menunda penyelesaian skripsi/tugas akhir, 159 

mahasiswa menunda untuk belajar sampai menjelang ujian, 322 mahasiswa menunda untuk 

mengerjakan tugas kuliah dan 11 mahasiswa menunda untuk mengikuti kuliah. 
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10. Tindakan yang Dilakukan Ketika Mengalami Permasalahan 

Tabel 5.10 Tindakan yang Dilakukan Mahasiswa Saat Mengalami Permasalahan 

Jenis Tindakan Jumlah Persentase (%) 

Bercerita kepada orang tua 153 36,60 

Bercerita kepada teman 264 63,15 

Membiarkan masalah tanpa berusaha 

menyelesaikan 

41 9,80 

Mencari bantuan professional (konselor, 

psikolog) 

22 5,26 

Mencari hiburan dengan nongkrong, ke mall, dll 189 45,21 

Menyelesaikan sendiri permasalahan 48 11,48 

Pada tabel sebelumnya menjelaskan mengenai jenis permasalahan dari mahasiswa. Dari 

jenis-jenis permasalahan tersebut, pada tabel ini dijabarkan mengenai apa yang dilakukan 

mahasiswa ketika mengalami permasalahan yaitu sebanyak 153 mahasiswa menceritakannya 

pada orang tua dan 264 mahasiswa lebih banyak bercerita kepada teman. Namun ternyata, ada 

juga 41 mahasiswa yang tidak melakukan tindakan apa-apa atau ia hanya membiarkan 

permasalahan tersebut tanpa berusaha menyelesaikannya. Dari hasil survei juga terdeteksi 

sebanyak 22 mahasiswa ketika mengalami permasalahan maka ia mencari bantuan professional 

seperti dosen konselor, psikologi dan psikiater. Selain itu, sebanyak 189 mahasiswa ketika 

mempunyai permasalahan juga biasanya mencari hiburan dengan nongkrong ataupun pergi ke 

mall. Tindakan lain yang dilakukan ketika menghadapi masalaha ada berusaha menyelesaikan 

sendiri dengan cara yang nyaman bagi dirinya yaitu sebanyak 48 mahasiswa. Hasil survei ini 

memperbolehkan mahasiswa memilih lebih dari 1 jawaban. Ternyata tindakan yang dilakukan 

mahasiswa ketika mempunyai masalah juga lebih dari 1 cara. 

 

11. Kebutuhan Layanan Konseling 

Tabel 5.11 Kebutuhan Layanan Konseling Bagi Mahasiswa 

Kebutuhan Layanan Konseling Jumlah Persentase (%) 

Ya 264 63,15 

Belum 154 36,84 

Total 418  

Pada tabel 5.11 mengenai kebutuhan layanan konseling diketahui bahwa 264 

mahasiswa membutuhkan layanan konseling, sedangkan 154 belum membutuhkan layanan 

konseling. Hasil data ini mempunyai kesinambungan dengan tabel sebelumnya yaitu tindakan 

yang dilakukan mahasiswa ketika mengalami masalah yang pada umumnya perolehan hasil 
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terbanyak adalah bercerita dengan teman. Oleh karena itu, pada tabel ini belum secara 

keseluruhan mahasiswa membutuhkan dan menginginkan layanan konseling. 

 

12. Istilah Bimbingan dan Konseling 

Tabel 5.12 Survei Mengenai  Bimbingan dan Konseling 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Sudah pernah mendengar tentang BK 416 99,5% 

Belum pernah mendengar tentang BK 2 0,47 

Total 418  

 Pada tabel 5.12 diatas menampilkan hasil survei tentang pernahkah mahasiswa 

mendengar istilah bimbingan dan konseling. Terkait dengan pertanyaan tersebut diperoleh dua 

klasifikasi jawaban yaitu sudah pernah mendengar istilah BK dengan perolehan jumlah 416 

mahasiswa. Selain itu klasifikasi jawaban belum pernah mendengar istilah BK terdiri dari 2 

mahasiswa. Dari hasil perolehan data ini dapat diketahui bahwa 99,5% seluruh responden 

pernah mendengar istilah bimbingan dan konseling. 

 

13. Pernah atau Tidak Mengikuti Kegiatan Konseling 

Tabel 5.13 Survei Pernah/Tidak Mengikuti Kegiatan Konseling 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Sudah pernah  380 90,90% 

Belum pernah  38 9,09% 

Total 418  

 Survei mengenai pernah atau tidak mahasiswa mengikuti kegiatan konseling dapat 

dilihat pada tabel 5.13. Hasil survei menunjukkan bahwa 380 mahasiswa sudah pernah 

mengikuti kegiatan konseling, sedangkan 38 mahasiswa belum pernah mengikuti kegiatan 

konseling. Dari hasil perolehan data tersebut jika di persentasikan secara keseluruhan, 90,9% 

responden menjawab sudah pernah mengikuti kegiatan konseling. 

 

14. Waktu Pertama Mengikuti Kegiatan Konseling 

Tabel 5.14 Survei Kapan Waktu Pertama Kali Mengikuti Kegiatan Konseling 

Pertama Kali Mengikuti Kegiatan Konseling Jumlah Persentase (%) 

Belum pernah 38 9,09% 

Melalui konseling online 19 4,54 
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Melalui lembaga psikologi 10 2,39 

Saat kuliah 44 10,52 

Saat SMA ke guru BK 160 38,27 

Saat SMP ke guru BK 147 35,16 

Total 418  

 Pada tabel 5.14 ini menampilkan hasil survei kapan pertama kali mahasiswa mengikuti 

kegiatan konseling. Sama dengan tabel sebelumnya, sebanyak 38 mahasiswa belum pernah 

mengikuti kegiatan konseling. Pengklasifikasian 372 mahasiswa yang sudah pernah mengikuti 

kegiatan konseling dibedakan menjadi lima yaitu 19 mahasiswa pertama kali mengikuti melalui 

konseling online, sedangkan 10 mahasiswa melalui lembaga psikologi. Tidak hanya itu saja, 

sejumlah 44 mahasiswa pertama kali mengikuti kegiatan konseling pada saat kuliah. Saat SMA 

ke guru BK juga pertama kali dilakukan oleh 160 mahasiswa, sedangkan saat SMP ke guru BK 

dilakukan oleh 147 mahasiswa.  

 

15. Proses Konseling yang Pernah Diikuti 

Tabel 5.15 Proses Konseling yang Pernah Diikuti 

Proses Konseling Jumlah Persentase (%) 

Belum pernah 38 9,09% 

Bibliokonseling (menggunakan buku bacaan) 31 7,41 

Online menggunakan email 5 1,19 

Online menggunakan media sosial 

(contoh:facebook, Instagram, WhatsApp) 

20 4, 78 

Tatap muka dengan dosen konselor dan/atau 

guru BK 

339 81,10 

Tatap muka dengan psikolog atau ahli lain 25 5,98 

Via handphone 23 5,50 

 Tabel 5.15 di atas menunjukkan hasil proses konseling yang pernah diikuti melalui 

media dan perantara siapa saja. Sesuai dengan tabel-tabel sebelumnya bahwa sebesar 38 

mahasiswa belum pernah mengikuti kegiatan konseling. Sedangkan bagi mahasiswa yang 

sudah pernah mengikuti kegiatan konseling dapat memilih lebih dari 1 jawaban, sehingga 

diperoleh hasil sebanyak 31 mahasiswa mengikuti proses konseling menggunakan 

bibliokonseling. Pada tabel juga terlihat bahwa 5 mahasiswa mengikuti proses konseling secara 

online menggunakan email, sedangkan 20 mahasiswa mengikuti proses konseling secara online 
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menggunakan media sosial. Proses konseling secara tatap muka dengan konselor dan/atau guru 

BK mempunyai jumlah yang paling tinggi yaitu 339 mahasiswa, sedangkan tatap muka dengan 

psikolog atau ahli lain pernah dilakukan oleh 25 mahasiswa dan 23 mahasiswa melakukan 

proses konseling via telephone/handphone. 

 

16. Bahan Bacaan Konseling 

Tabel 5.16 Pernah/Tidak Mempelajari Bahan Bacaan Terkait Konseling 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Sudah pernah  343 82,05 

Tidak pernah  75 17,94 

Total 418  

 Pada tabel 5.16 diperoleh hasil survei mengenai pernah atau tidak mempelajari bahan 

bacaan konseling. Berkaitan dengan hal tersebut diperoleh hasil 343 mahasiswa pernah 

mempelajari bahan bacaan terkait konseling, dan 75 tidak pernah mempelajari bahan bacaan 

konseling. Jika dilihat pada data awal bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 

berbagai macam jurusan dan perguruan tinggi. Namun ternyata, dari hasil survei ini 82,05% 

mahasiswa pernah mempelajari atau membaca terkait dengan konseling. 

 

17. Bahan Konseling  

Tabel 5.17 Bahan Konseling yang Pernah Dipelajari 

Bentuk Bahan Konseling Jumlah Persentase (%) 

Buku 308 73,68 

Makalah 138 33,01 

Jurnal 185 44,25 

Blog/website yang membahas konseling 228 54,54 

Power point dan sejenisnya 171 40,90 

Bahan konseling berupa audio 79 18,89 

Bahan konseling berupa video 170 40,66 

Sumber belajar berbasis internet (website, 

youtube, dll) 

98 23,44 

Sumber belajar berbasis aplikasi mobile 

(HP, WhatsApp, dll) 

148 35,40 

 Tabel 5.17 merupakan lanjutan dari tabel sebelumnya yaitu bagi mahasiswa yang sudah 

pernah mempelajari bahan konseling dalam bentuk apa saja. Hasil survei ini memperbolehkan 
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mahasiswa memilih lebih dari 1 jawaban, sehingga diperoleh hasil sebanyak 308 mahasiswa 

mempelajari bahan konseling dari buku. 138 mahasiswa mempelajari bahan konseling dari 

makalah, 185 mahasiswa mempelajari bahan konseling dari jurnal. Blog/website yang 

membahas konseling juga digunakan sebagai media belajar bagi 228 mahasiswa. 171 

mahasiswa mempelajari konseling dari power point dan sejenisnya. Bahan konseling berupa 

audio digunakan untuk mempelajari konseling bagi 79 mahasiswa, sedangkan bahan konseling 

berupa video dipelajari oleh 170 mahasiswa. Sumber belajar lain berbasis internet seperti 

website, youtube, dan lain-lain juga dipelajari oleh 98 mahasiswa dan 148 mahasiswa 

menggunakan aplikasi mobile untuk membaca/mempelajari terkait konseling. 

 

18. Pandangan Suryomentaram 

Tabel 5.18 Survei Pernah/Tidak Mendengar Pandangan Suryomentaram 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Pernah 69 16,50 

Tidak 349 83,49 

Total 418  

 Pada tabel 5.18 menjelaskan mengenai pernah atau tidak mendengar tentang pandangan 

Suryomentaram. Hasil survei diperoleh data sebanyak 69 mahasiswa sudah pernah mendengar 

pandangan tersebut, sedangkan 349 mahasiswa tidak pernah mendengar tentang pandangan 

Suryomentaram.  

 

19. Perolehan Informasi Mengenai Pandangan Suryomentaram 

Tabel 5.19 Survei Perolehan Informasi Mengenai Pandangan Suryomentaram 

Informasi Mengenai Pandangan Suryomentaram Jawaban Persentase (%) 

Buku 18 4,30 

Info dari teman 13 3,11 

Internet 72 17,22 

Koran 3 0,71 

Majalah 3 0,71 

 Berdasarkan tabel sebelumnya, pada tabel 5.19 ini menjabarkan mengenai darimana 

mahasiswa mengetahui pandangan Suryomentaram. Pada survei ini mahasiswa diperbolehkan 

memilih lebih dari satu jawaban dengan hasil  yaitu 18 mahasiswa memperoleh informasi dari 

buku. Selain itu 13 mahasiswa memperoleh informasi dari teman, 72 mahasiswa memperoleh 
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informasi dari internet, 3 mahasiswa memperoleh informasi dari koran dan 3 mahasiswa juga 

memperoleh informasi dari masalah.  

 

20. Model Pemberian Layanan Konseling 

Tabel 5.20 Model Pemberian Layanan Konseling yang Diharapkan Mahasiswa 

Model Pemberian Layanan Konseling Jumlah Persentase (%) 

Tatap muka 309 73,92 

Konseling online 48 11,48 

Keduanya (offline dan online) 61 14,59 

Total 418  

 Berdasarkan tabel 5.20 mengenai model pemberian layanan konseling yang diharapkan 

mahasiswa diperoleh hasil 309 mahasiswa menginginkan layanan konseling dilakukan tatap 

muka. Namun, sebanyak 48 mahasiswa mengharapkan layanan konseling dilakukan secara 

online. Tidak hanya itu saja, terdapat 61 mahasiswa menginginkan kedua model pemberian 

layanan konseling yaitu tatap muka dan/atau online. 

 

21. Teknik Layanan Konseling yang Diharapkan 

Tabel 5.21 Teknik Layanan Konseling yang Diharapkan Mahasiswa 

Teknik Layanan Konseling Jumlah Persentase (%) 

Aplikasi e-konseling 82 19,61 

Jejaring sosial (WhatsApp, Instagram, dll) 97 23,20 

Tatap muka 370 88,51 

 Tabel 5.21 menampilkan teknik layanan konseling yang diharapkan oleh mahasiswa. 82 

mahasiswa mengharapkan teknik layanan konseling dengan aplikasi e-konseling, 97 

mahasiswa menginginkan teknik layanan konseling melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, 

Instagram, dan lain-lain. Sementara itu, hasil terbanyak yaitu 370 mahasiswa mengharapkan 

layanan konseling dilakukan secara tatap muka. Pada survei ini, mahasiswa diperbolehkan 

memilih lebih dari satu jawaban.  
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22. Panduan Konseling Kearifan Lokal berdasar  

Tabel 5.22 Kebutuhan Panduan Konseling Kearifan Lokal berdasar Pandangan 

Suryomentaram untuk Mengurangi Prokrastinasi Akademik dan Permasalahan 

Mahasiswa 
Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Ya 401 95,93 

Tidak 17 4,06 

Total 418  

 Berdasarkan tabel 5.22 tersebut diperoleh data mengenai kebutuhan panduan konseling 

kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram yaitu 401 mahasiswa membutuhkan 

panduan ini untuk membantu mengurangi prokrastinasi akademik dan permasalahan 

mahasiswa. Sementara itu, 17 mahasiswa belum membutuhkan panduan konseling kearifan 

lokal berdasar pandangan Suryomentaram. 

 

B. Tingkat Prokrastinasi Akademik 

 Hasil penyebaran angket mengenai skala prokrastinasi akademik pada 418 responden 

dapat diperoleh tingkat prokrastinasi yang dialami oleh mahasiswa. Tingkat prokrastinasi ini 

dibedakan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan hasil validasi 

instrumen, skala prokrastinasi mempunyai 2 aspek yaitu intensitas dan kebermasalahan. 

Masing-masing aspek tersebut mempunyai nilai rentang yang menunjukkan tingkatan. Berikut 

tabel rentangan tingkat prokrastinasi akademik jika ditinjau dari dua aspek tersebut. 

Tabel 5.23 Rentangan Tingkat Prokrastinasi Akademik 

Klasifikasi Intensitas Kebermasalahan Total 

Tinggi (kode 3) 69-92 81-108 150-200 

Sedang (kode 2) 46-68 54-80 100-149 

Rendah (kode 1) 23-45 27-53 50-99 

 

 Berdasarkan rentangan tingkat prokrastinasi di atas, maka selanjutnya dilakukan uji 

statistik menggunakan aplikasi SPPS untuk melihat frekuensi dan persentase dari hasil 

pengisian skala prokrastinasi akademik. Pada aspek intensitas prokrastinasi menunjukkan 

sebanyak 143 mahasiswa mempunyai tingkat prokrastinasi yang sedang. Disamping itu, 

terdapat 4 mahasiswa yang mempunyai tingkat prokrastinasi tinggi. Dari hasil analisis ini maka 

secara intensitas, mahasiswa mempunyai tingkat prokrastinasi dalam kategori sedang yaitu 

sebesar 34,2%. Berikut disajikan tabel tingkat prokrastinasi pada aspek intensitas 
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Tabel 5.24 Tingkat Prokrastinasi Aspek Intensitas 

INTENSITAS PROKRASTINASI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 271 64.8 64.8 64.8 

2.00 143 34.2 34.2 99.0 

3.00 4 1.0 1.0 100.0 

Total 418 100.0 100.0  

 

 Hasil analisis di atas, diperkuat kembali dengan diagram di bawah ini. Diagram 

menunjukkan lebih dari 60% mahasiswa mempunyai intensitas prokrastinasi yang rendah. 

Sedangkan lebih dari 30% mahasiswa mempunyai intensitas prokrastinasi yang rendah. 

Sisanya yaitu sekitas 10% mahasiswa mempunyai intensitas prokrastinasi yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa dapat dilihat pada aspek 

kebermasalahan. Sesuai dengan klasifikasi rentangan, pada aspek ini menunjukkan 117 

mahasiswa mempunyai masalah prokrastinasi yang tinggi. Sedangkan 152 mahasiswa 

menunjukkan tingkat kebermasalahan prokrastinasi sedang. Pada 149 mahasiswa 

menunjukkan tingkat prokrastinasi yang rendah. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa 

sekitar 20-36% mahasiswa menunjukkan tingkat kebermasalahan prokrastinasi pada kategori 

tinggi dan sedang. Berikut disajikan tabel tingkat prokrastinasi pada aspek kebermasalahan. 

 



46 
 

Tabel 5.25 Tingkat Prokrastinasi Aspek Kebermasalahan 

TINGKAT KEBERMASALAHAN PROKRASTINASI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 149 35.6 35.6 35.6 

2.00 152 36.4 36.4 72.0 

3.00 117 28.0 28.0 100.0 

Total 418 100.0 100.0  

 

Hasil analisis di atas diperkuat kembali dengan diagram batang di bawah ini. Pada 

diagram ini menunjukkan lebih dari 35,6% responden mempunyai tingkat kebermasalahan 

prokrastinasi yang rendah. Data lain menunjukkan 36,4% responden menunjukkan tingkat 

prokrastinasi yang sedang. Sedangkan 28% responden menunjukkan tingkat prokrastinasi yang 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara keseluruhan, tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa jika ditinjau dari dua 

aspek tersebut adalah 158 mahasiswa menunjukkan tingkat prokrastinasi rendah. 244 

mahasiswa menunjukkan tingkat prokrastinasi sedang. Kemudian 16 mahasiswa menunjukkan 

tingkat prokrastinasi yang tinggi. Dari hasil ini terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat 

prokrastinasi yang dialami oleh mahasiswa dalam kategori sedang. Artinya, setiap mahasiswa 

mempunyai permasalahan prokrastinasi, namun intensitas perilaku prokrastinasi terjadi pada 
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kegiatan tertentu saja dan tidak berlangsung secara terus menerus. Berikut ini disajikan tabel 

tingkatan prokrastinasi secara keseluruhan. 

Tabel 5.26 Tingkat Prokrastinasi Secara Keseluruhan 

TOTAL TINGKAT PROKRASTINASI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 158 37.8 37.8 37.8 

2.00 244 58.4 58.4 96.2 

3.00 16 3.8 3.8 100.0 

Total 418 100.0 100.0  

 

Hasil tingkat prokrastinasi secara keseluruhan tersebut didukung dengan diagaram 

batang di bawah ini. Pada diagram menunjukkan 37,8% mahasiswa mempunyai tingkat 

prokrastinasi rendah. Namun, terdapat hasil yang paling banyak yaitu 58,4% mahasiswa 

mempunyai tingkat prokrastinasi yang sedang. Sedangkan 3,8% mahasiswa mempunyai 

tingkat prokrastinasi yang tinggi. Dari hasil persentase ini, dapat diketahui bahwa secara umum 

sebagian besar mahasiswa mempunyai tingkat prokrastinasi dalam kategori sedang.  
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C. Hasil Pengembangan Panduan Konseling Kearifan Lokal Berdasar Pandangan 

Suryomentaram untuk Mengurangi Prokrastinasi Akademik Mahasiswa 

 Hasil pengembangan Panduan Konseling Kearifan Lokal Berdasar Pandangan 

Suryomentaram untuk Mengurangi Prokrastinasi Akademik Mahasiswa menghasilkan 

panduan yang terdiri dari 3 bab yaitu bagian pendahuluan, bagian kajian teori dan bagian 

panduan konseling. Pada bagian pendahuluan berisi rasional, sasaran pengguna dan peran 

konselor dan konseli dalam pelaksanaan konseling. Pada bagian kajian teori membahas 

mengenai konsep prokastinasi akademik  dan pandangan konseling Suryomentaram yang 

dilengkapi dengan contoh penyelesaian kasus berdasarkan pandangan Suryomentaram. Pada 

bagian panduan proses konseling membahas mengenai petunjuk umum dan petunjuk khusus 

serta pelaksanaan sesi konseling.  

 Hasil pengembangan Panduan Konseling Kearifan Lokal Berdasar Pandangan 

Suryomentaram untuk Mengurangi Prokrastinasi Akademik Mahasiswa telah didaftarkan 

untuk memperoleh HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang termasuk dalam kategori 

pengembangan Modul. Pendaftaran HKI berada pada masa tunggu pendaftaran, karena proses 

pendaftaran HKI yang membutuhkan waktu.   

 

D. Keterkaitan Tingkat Prokrastinasi Akademik dengan Kebutuhan Panduan 

Konseling Kearifan Lokal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diisi oleh 418 yang berasal dari beberapa 

universitas yang berbeda dan berasal dari berbagai variasi tahun angkatan perkuliahan 

diperoleh beberapa informasi. Responden 94,97% memiliki permasalahan  yang lebih banyak 

berkaitan dengan belajar di perguruan tinggi, hubungan dengan teman, keuangan dan masa 

depan yang belum jelas. Tindakan yang dilakukan ketika mengalami permasalahan 63,15%  

responden bercerita kepada teman dan 45,21 Mencari hiburan dengan nongkrong, ke mall, dll.  

Pengalaman responden dalam layanan konseling menunjukkan bahwa 63,15% 

membutuhkan layanan konseling dan  99,5% responden sudah pernah mendengar tentang BK. 

90,90% responden pernah mengikuti konseling. Pengalaman mengikuti konseling 38,27% saat 

SMA ke guru BK dan 35,16% saat SMP ke guru BK. Proses konseling yang diikuti oleh 81,10 

% mahasiswa yaitu tatap muka dengan dosen konselor atau guru BK.  

Pengalaman responden berkaitan dengan prokastinasi akademik menunjukkan bahwa 

98,32% mahasiswa pernah menunda belajar. Penundaan belajar yang dilakukan mahasiswa 
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95,93% memilih bermain Hp daripada belajar, 77,03% mahasiswa menunda mengerjakan 

tugas kuliah, 41,86% mahasiswa membuang-buang waktu sebelum belajar. 

Responden 97,36 % berasal dari suku Jawa. 83,49% reponden tidak pernah mendengar 

Pandangan Suryomentaram. 73,92% model pemberian layanan konseling yang diharapkan 

mahasiswa secara tatap muka.  95,93% responden setuju bahwa diperlukan panduan konseling 

kearifan local berdasar pandangan Suryomentaram. 

Dari hasil kebutuhan panduan tersebut, ternyata sesuai dengan tingkat prokrastinasi 

akademik. Secara keseluruhan tingkat prokrastinasi akademik menunjukkan 37,8% mahasiswa 

mempunyai tingkat prokrastinasi rendah. Namun, terdapat hasil yang paling banyak yaitu 

58,4% mahasiswa mempunyai tingkat prokrastinasi yang sedang. Sedangkan 3,8% mahasiswa 

mempunyai tingkat prokrastinasi yang tinggi. Dari hasil persentase ini, dapat diketahui bahwa 

secara umum sebagian besar mahasiswa mempunyai tingkat prokrastinasi dalam kategori 

sedang. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian  pada tahun pertama(2020)  dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian pengembangan panduan konseling kearifan lokal 

berdasar pandangan Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa, 

menghasilkan analisis kebutuhan panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa. Hasil analisis 

kebutuhan mahasiswa  menunjukkan bahwa 98,32% mahasiswa pernah menunda belajar. 

Penundaan belajar yang dilakukan mahasiswa 95,93% memilih bermain Hp daripada belajar, 77,03% 

mahasiswa menunda mengerjakan tugas kuliah, 41,86% mahasiswa membuang-buang waktu sebelum 

belajar 95,93% responden setuju bahwa diperlukan panduan konseling kearifan local berdasar 

pandangan Suryomentaram. 

Hasil pengembangan prototipe panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan 

Suryomentaram untuk mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa menghasilkan Panduan 

yang sedang dalam proses pengajuan HKI. Upaya menguji keberterimaan produk berupa 

panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram untuk mengurangi 

prokrastinasi akademik mahasiswa menurut ahli; dan  menguji keberterimaan produk berupa 

panduan konseling kearifan lokal berdasar pandangan Suryomentaram menjadi tindak lanjut 

pada tahun kedua. 

 

B. Saran 

Berkaitan dengan masa pandemic covid 19 yang terjadi di Indonesia, sehingga 

rancangan kegiatan penelitian menjadi terkendala dalam mencapai target tahun pertama. 

Upaya tindak lanjut akan segera diwujudkan pada tahun kedua. Pengembangan panduan 

konseling diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan, sehingga dapat membantu 

mahasiswa dalam mengatasi prokastinasi akademik. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan limpahan rahmatNya, 

sehingga Panduan Konseling Berbasis Kearifan Lokal berdasar Pandangan Suryomentaram 

untuk mengatasi Prokastinasi Akademik dapat terselesaikan. Panduan ini bertujuan untuk 

mengarahkan konselor dalam membimbing mahasiswa mengatasi prokastinasi akademik 

dalam perkuliahan. Panduan ini menggunakan konseling berbasis kearifan local yang sesuai 

dengan adat dan budaya yang ada di Jawa.  

 Kegiatan konseling yang lebih banyak menggunakan proses konseling dari Barat, 

mendorong penulis meneliti bahwa pelaksanaan konseling dapat menggunakan proses 

konseling yang berasal dari budaya dan warisan leluhur. Salah satu warisan budaya Serat 

Kramadangsa  merupakah ajaran filosofis yang mengarahkan individu memahami diri dan 

situasi dalam menangani keadaan yang dialami. Demikian juga perilaku prokastinasi 

akademik yang dialami mahasiswa, sangat dipengaruhi oleh budaya yang tidak mampu 

menolak ajakan dan pengaruh orang lain serta mudah mengikuti orang lain yang berasal dari 

kebiasaan orang Jawa yang “sungkan” sehingga memilih  “ikut-ikutan” dan “mengikuti” 

kebiasaan orang lain. Pengaruh lingkungan dan kemajuan teknologi juga berperan dalam 

membentuk individu melakukan prokastinasi akademik. Sehingga pengembangan panduan 

yang berakar dari Fisafat Jawa menjadi hal yang penting diteliti dan dikembangkan untuk 

mengetasi masalah sesuai dengan budaya Jawa. 

Panduan yang dikembangkan memerlukan penyesuaiaan dan kajian-kajian mendalam, 

sehingga saran dan masukan dari pembaca dan pengguna diharapkan dapat menyempurnakan 

Panduan Konseling Berbasis Kearifan Lokal berdasar Pandangan Suryomentaram untuk 

mengatasi Prokastinasi Akademik mahasiswa. Atas perhatian, kerjasama dan partisipasi 

pengguna dan berbagai pihak peneliti menyampaikan terima kasih.  

    

       Malang, 13 November 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. RASIONAL 

Prokrastinasi akademik atau yang dikenal dengan istilah penundaan tugas akademik 

merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih umum terjadi di kalangan para 

mahasiswa. Berdasarkan penelitian Solomon dan Rothblum (1984)  di salah satu Universitas 

di Amerika Serikat menyebutkan sebanyak 322 mahasiswa (46%) melaksanakan prokrastinasi 

akademik dalam hal pengerjaan tugas-tugas akademik. Tidak hanya itu saja, hasil penelitian 

lain yang dilakukan oleh Rizvi, dkk (1997) pada 111 mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan bahwa 20,38% mahasiswa melakukan prokrastinasi 

akademik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Day, Mensink, dan O’Sullivan 

(2000) yang menyebutkan 40-50% mahasiswa melaksanakan prokrastinasi akademik dengan 

tingkat sangat tinggi.  

Data lain mengenai prokrastinasi akademik pada mahasiswa juga diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2012) dengan melibatkan 518 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Hasil tersebut menunjukkan 53,8% 

mahasiswa melaksanakan prokrastinasi akademik dalam kategori tinggi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Oematan (2013) di tempat yang sama terhadap 509 mahasiswa 

yang menunjukkan hampir secara keseluruhan mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik 

dengan alasan yang berbeda-beda. Data lain tentang prokrastinasi akademik juga diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2015) terhadap mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penyebab prokrastinasi akademik 

adalah rasa malas, lebih senang bermain-main dan rendahnya perencanaan dalam pengerjaan 

serta pengumpulan tugas.   

Data yang diperoleh dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas 

Negeri Malang (PTIK UM) tahun 2018 menunjukkan bahwa 3749 atau sebesar 12,66% 

mahasiswa terlambat dalam menyelesaikan perkuliahan. Studi pendahuluan yang dilakukan 

oleh Rahman (2018) menunjukkan 96% mahasiswa terlambat lulus karena menunda 

menyelesaikan skripsi. Secara lebih spesifik, diperoleh data dari FIP UM tahun 2019 mengenai 
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mahasiswa yang terlambat dalam menyelesaikan perkuliahan mulai dari angkatan 2015-2012 

sebanyak 390 atau sebesar 11%.  

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar prokrastinasi akademik 

tidak terkait dengan faktor kompetensi dan intelegensi melainkan karena adanya hambatan 

dalam diri individu yang berhubungan dengan penyesuaian diri, gangguan emosional serta 

kurangnya motivasi (Ferrari, Johnson; McCown, 1995). Terkait dengan hal tersebut, 

prokrastinasi memberikan dampak yang negatif bagi para mahasiswa yaitu banyak waktu yang 

terbuang sia-sia tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna (Ferrari dan Morelas, 2007). 

Diperkuat dengan pendapat Tice dan Baumeister (1997) menyatakan bahwa prokrastinasi dapat 

menyebabkan stress dan memberi pengaruh disfungsi psikologis individu.  

Prokrastinasi akademik bukan lagi permasalahan yang dapat dianggap remeh di 

kalangan para pendidik. Budaya penundaan pengerjaan tugas telah merajalela pada kehidupan 

para mahasiswa. Terdapat suatu ajaran budaya Jawa yang ditemukan oleh Ki Ageng 

Suryomentaram tentang ilmu kawruh jiwa. Ilmu ini berasal dari suku kata bahasa Jawa yaitu 

ka artinya ‘di’ dan weruh artinya ‘tahu’, sehingga dapat diartikan ‘pengetahuan’. Jiwa 

mempunyai arti sukma atau rasa, sehingga kawruh jiwa merupakan pengetahuan hal rasa. 

Suryomentaram mendeskripsikan antara hubungan emosi dan perilaku. Suryomentaram (1978) 

mengembangkan ilmu kawruh jiwa agar manusia mencapai kehidupan yang bahagia. Ilmu ini 

bertujuan untuk kemaslahatan pribadi serta pembebasan dari kekhawatiran dan penderitaan. 

Suryomentaram juga menekankan pada aspek rasa dan hubungan harmonisasi dengan diri 

sendiri, orang lain, lingkungan keluarga, sosial dan akademik termasuk tugas-tugas 

perkuliahan.  

Kehidupan bahagia mahasiswa terkait dengan bidang akademik adalah 

terselesaikannya tugas skripsi dan dapat lulus tepat waktu. Sudut pandang Suryomentaram 

dapat digunakan untuk mengurangi prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa. Ilmu 

kawruh jiwa dari Suryomentaram misalnya konsep pengawikan pribadi atau pengetahuan diri 

sendiri dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan menerima keadaan diri sendiri, 

untuk kemudian mampu memahami keadaan orang lain (dosen) dan memahami situasi 

(tugas/skripsi) dalam rangka pengerjaan tugas secara lebih tabah, lebih tekun, lebih tahan uji 

sampai akhirnya mahasiswa bisa menyelesaikan semua tugasnya, yang akhirnya adalah 

diperolehnya rasa kebahagiaan berupa ketenangan jiwa dan batin.  
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B. TUJUAN 

Tujuan umum  Panduan Konseling Berbasis Kearifan Lokal berdasarkan Pandangan 

Suryomentaram untuk mengatasi Prokastinasi Akademik mahasiswa  adalah untuk membantu 

konselor dalam melaksanakan proses konseling sesuai dengan pandangan Suryomentaram 

dalam membantu mahasiswa yang mengalami prokastinasi akademik. 

Tujuan khusus dari panduan yaitu: 

1) Konselor dapat memahami prosedur pelaksanaan konseling berbasis kearifan lokal 

berdasarkan Pandangan Suryomentaram 

2) Konselor dapat menggunakan pendekatan pandangan Suryomentaram untuk 

mengatasi prokastinasi akademik mahasiswa 

3) Konselor dapat melaksanakan konseling berdasarkan pandangan Suryomentaram 

untuk mengatasi prokastinasi akademik mahasiswa 

C. SASARAN PENGGUNA 

Sasaran pengguna buku panduan ini yaitu konselor pada jenjang universitas dengan 

kualifikasi Pendidikan minimal S1 Bimbingan dan Konseling yang melaksanakan 

layanan konseling berdasarkan Pandangan Suryomentaram untuk mengatasi 

prokastinasi akademik mahasiswa. 

D. PERAN KONSELOR DAN KONSELI 

1. Peran Konselor 

a) Konselor sebagai fasilitator dalam kegiatan konseling berdasarkan 

pandangan Suryomentaram. 

b) Konselor dapat membangun kerjasama dengan konseli dalam melaksanakan 

proses konseling 

c) Konselor mendengarkan dan memberikan respon dengan tepat berdasarkan 

pandangan Suryomentaram 

d) Konselor dapat membantu mengeksplorasi permasalahan konseli dengan 

menggali carut rasa yang dialami konseli 

e) Konselor membantu konseli menemukan diri dengan menemukan 

kramadangsa. 

2. Peran Konseli 

a) Konseli mengalami proses pelaksanaan konseling berdasarkan panduan 

Suryomentaram 
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b) Konseli bersedia mengikuti proses konseling berdasarkan pandangan 

Suryomentaram 

c) Konseli bersedia terbuka dan membuka diri untuk menggali kramadangsa 

yang dialaminya. 

d) Konseli bersedia menyelesaikan masalah yang dialami. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. PROKASTINASI AKADEMIK 

1. Konsep Prokastinasi Akademik 

Prokrastinasi menunjukkan pada tingkah laku individu untuk menunda melakukan 

aktivitas penting dan mendesak yang seharusnya dapat dilakukan pada saat ini juga (Knaus, 

2010). Menurut Ferrari (1994) prokrastinasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 

fungsional dan disfungsional. Prokrastinasi fungsional adalah penundaan penyelesaian tugas 

penting dengan alasan yang dapat diterima seperti memprioritaskan kegiatan yang lebih 

penting. Sedangkan prokrastinasi disfungsional adalah penundaan dalam mengerjakan tugas 

yang harus segera diselesaikan tanpa didasari oleh alasan yang dapat diterima. Soloman dan 

Rothblum (1984) juga mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai kecenderungan dalam 

merespon tugas akademik yang harus diselesaikan dengan menunda untuk memulai atau 

menyelesaikannya secara sengaja dengan melaksanakan aktivitas lain yang tidak diperlukan 

atau bahkan tidak terkait dengan tugas tersebut.  

Menurut Ferrari, dkk (1995) prokrastinasi akademik dapat termanifestasikan dalam 

indikator tertentu yang diamati melalui cirri-ciri yaitu (1) penundaan untuk memulai 

menyelesaikan tugas yang dihadapi; (2) keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, karena 

melakukan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan; (3) kesenjangan waktu antara rencana yang 

ditetapkan dan kinerja aktual; (4) melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan (seperti 

jalan, menonton, mendengarkan musik, dll) daripada tugas yang harus dikerjakan. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bernard (1991) mengemukakan alasan mahasiswa 

melaksanakan prokrastinasi yaitu antara lain memilih kegiatan yang tidak menyenangkan, tidak 

mampu mengerjakan tugas yang sulit, ketidaktahuan harus memulai mengerjakan tugas 

darimana, ketidakmampuan mengatur waktu, adanya gangguan dari lingkungan, mempunyai 

kecemasan apabila kemampuan dievaluasi, ingin memberontak terhadap kekuasaan orang lain, 

stres, depresi dan kelelahan. 

Menurut Ferrari, dkk (1995) perilaku prokrastinasi akademik jika dipandang dari 

berbagai sudut pandang teoritik memiliki gambaran penyebab yang berbeda. Ada yang 

beranggapan bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan 

kognitif seseorang ketika dewasa terutama trauma. Seseorang yang pernah mengalami trauma 

akan suatu tugas tertentu, misalnya gagal menyelesaikan tugas kuliah, akan cenderung 
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melakukan prokrastinasi ketika seseorang tersebut dihadapkan lagi pada suatu tugas yang 

sama.  

Prokastinasi akademik merupakan penundaan yang dilakukan dalam merespon tugas 

akademik, penundaan dalam memulai dan menyelesaikan tugas yang dihadapi, keterlambatan 

mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja actual serta memilih 

melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan  tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya.  

2. Ciri-ciri Prokastinasi Akademik 

 Ciri-ciri prokastinasi akademik antara lain: 1) penundaan untuk mengawali dan 

menyelesaikan tugas yang dihadapi, 2) keterlambatan dalam mengerjakan kegiatan atau tugas, 

3) kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja actual, 4) melaksanakan aktivitas lain 

daripada menyelesaikan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakan.  

3. Dimensi Prokastinasi Akademik 

Prokastinasi akademik menurut Jannah (2014), menjelaskan dimensi prokatinasi 

akademik antara lain 1) malas mengerjakan tugas, 2) pengambilan resiko dengan mengerjakan 

tugas mendadak, 3) kurang asertif karena tidak berani menemui dosen, 4) pengaruh teman yang 

belum mengerjakan tugas yang sama dan 5) kecemasan terhadap evaluasi yang akan 

mendapatkan nilai jelek.  

4. Faktor-faktor Prokastinasi Akademik 

 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan prokastinasi 

akademik yaitu faktor prokastinasi akademik primer dan sekunder. Factor prokastinasi 

akademik primer antara lain kecemasan yang tinggi antara menyelesaikan dan menunda 

pengerjaan tugas, rasa takut melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan ketika 

menyusun skripsi.Faktor prokastinasi sekunder yaitu mengalihkan pada situasi-situasi yang 

dianggap dapat memberi kesenangan atau kenyamanan seperti bermain game, nongkrong dan 

kegiatan lain yang menyenangkan, mengalami rasa takut tidak mendapatkan pekerjaan, 

kurang pengawasan dan kurang komitmen untuk segera menyelesaikan skripsi (Aziz, 2013). 
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B. Konseling Suryomentaram 

1. Sejarah Ajaran Suryomentaram    

Ki Ageng Suryomentaram lahir pada tanggal 20 Mei 1892 dan wafat tahun 1962. Ki 

Ageng Suryomentaram merupakan anak ke-55 dari Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan 

Bendoro Raden Ayu Retnomandojo.  Sultan yang bertahta di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Sebagai anak Sri Sultan dengan nama lahir BRM (Bendara Raden Mas) 

Kudiarmadji. Setelah beruur 18 tahun diberi nama Bendoro Pangeran Haryo (BPH) 

Suryomentaram. Beliau menyesaikan SD Sri Manganti, Kursus Klein-Amtenaar Examen (KE). 

Beliau menguasai Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris. Beliau  meninggalkan Keraton dan mempelajari mengenai “rasa Bahagia” melalui 

pengembaraannya. Ki Ageng Suryomentaram merupakan pemimpin atau guru dari Kebatinan 

Kawruh Begja(Gerakan Pengetahuan Keberuntungan), yang memiliki Padepokan di desa 

Beringin Salatiga.  Kebatinan Kawruh Begja mendapat inspirasi dari aliran kebatinan Sumarah 

Pada tahun 1928, ia menulis tembang (puisi) yang dijadikan buku dengan judul “Uran-uran 

Beja”, Tulisan yang lain antara lain: tentang dasar-dasar ketentraman yang diberi nama “Jimat 

Perang”, Pangawikan Pribadi, Kawruh Pamomong, Piageming Gesang, Ilmu Jiwa, Aku Iki 

Wong Apa, dan lainnya. Suryomentaram juga aktif dalam ceramah menyebarkan “Kawruh 

Beja”(Kawruh Jiwa) yang berkembang menjadi dasar pandangan konseling kearifan local asli 

Indonesia. Suryomentaram adalah ahli Indonesia yang telah mendeskripsikan secara orisinal 

tentang emosi, hubungan emosi dan perilaku dan dalam konteks hubungan dengan 

masyarakatnya. Pandangan-pandang Suryomentaram dihimpun dalam satu buku berjudul 

Kawruh Jiwa. Tidak jauh dari ciri masyarakat Indonesia yang kolektivis, teori Suryomentaram 

sangat menekankan pada aspek rasa (emotion) dalam hubungannya dengan diri sendiri dan 

orang lain seperti suami, istri, anak, teman, tetangga, masyarakat dan bangsa. Menurutnya, 

rasa adalah inti kepribadian yang menggerakkan tingkah laku manusia dalam berbagai 

kehidupan seperti rumah tangga, bertentangga, mencari nafkah, pendidikan dan sebagainya.  

  

2. Pandangan Suryomentaram 

Pandangan Suryomentaram tentang perilaku manusia dirumuskan dalam ajaran kawruh 

jiwa yaitu ilmu tentang jiwa, yaitu bagian dari manusia yang tak tampak. Jiwa dipercaya 

kedudukannya melalui rasa. Suryomentaram juga menyimpulkan bahwa jiwa sama dengan 

rasa. Kawruh jiwa merupakan pengetahuan tentang rasa, sehingga mempelajari jiwa diawali 

dengan mengetahui rasa pada diri sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperoleh rasa bahagia 
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yang genuine dari diri sendiri tanpa melihat faktor lainnya. Hakikat manusia menurut kawruh 

jiwa memiliki tiga unsur yaitu fisik, psikis dan spiritual (Suryomentaram, 1986) yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Fisik (Raga): raga manusia mempunyai keutuhan pokok yang harus dipenuhi yaitu 

sandang, pangan, dan papan atau biasa disebut makan, minum, pakaian dan tempat 

tinggal. Suryomentaram menyebut tiga pemenuhan kebutuhan raga ini dengan sebutan 

melestarikan kebutuhan raga. Contoh merasa lapar, haus, atau lelah sehingga perlu 

mengistirahatkan badan, hal ini merupakan kehendak yang pasti ada dalam diri 

manusia. 

b. Psikis (Jiwa): jiwa dalam manusia terdiri dari pikiran, rasa dan karep. Pikiran 

merupakan perangkat untuk berpikir. Pikiran ini perlu diasah dan dirawat secara baik, 

caranya dengan belajar dan menambah wawasan. Sebaliknya apabila pikiran tidak 

dirawat dan diasah, maka pikiran tidak akan mengalami kemajuan. Rasa dimiliki oleh 

setiap manusia yang mendorong untuk selalu bergerak. Perilaku manusia didorong oleh 

perasaannya. Sebagai contoh manusia mencari makan karena lapar. Terakhir adalah 

karep yaitu keinginan yang bersifat mulur-mungkret. Karep atau keinginan apabila 

tercapai akan mulur dan terus mulur sampai karep tidak dapat dicapai dan akan 

mungkret. Artinya kepuasan seseorang akan muncul karena terpenuhinya suatu 

keinginan. Semakin keinginan terus terpenuhi, maka semakin mulur keinginan tersebut 

dan seseorang semakin menginginkan yang lebih. 

c. Spiritual (Aku): menurut Suryomentaram, Aku disebut dengan kramadangsa. Di dalam 

aku ada semu dan sejati. Semu merupakan sifat buruk manusia, sedangkan sejati 

merupakan lawan dari kramadangsa. Kramadangsa merupakan tempat keinginan 

manusia (karep). Oleh karena itu perjalanan manusia dari yang buruk menuju baik 

merupakan suatu proses spiritual. 

 

3. Konsep Suryomentaram 

Konsep Suryamentaram tentang rasa dan perilaku manusia dihimpun dalam satu buku 

berjudul Kawruh Jiwa yakni ilmu tentang jiwa, bagian dari manusia yang tidak tampak. 

Meskipun tak tampak, jiwa diyakini keberadaannya melalui rasa misalnya rasa sakit, susah, 

senang dan sebagainya. Ketika seseorang merasakan sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa 

jiwa itu ada pada orang itu. Suryomentaram sendiri menyimpulkan bahwa jiwa adalah rasa 

(mila jiwa punika raos).  
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4. Struktur Kepribadian Manusia menurut Suryomentaram 

Pengetahuan tentang jiwa manusia disebut pangawikan jiwa.  Pangawikan pribadi 

dioperasionalisasikan  untuk mencapai penghayatan hidup yang sehat, benar, tepat, rasional 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat pengawikan pribadi yaitu: 

a. Memahami kehidupan jiwanya sendiri dan orang lain. 

b. Memahami rasa diri sendiri dan rasa orang lain. 

c. Untuk melaksanakan hidup secara sehat, tepat dan benar, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi, sehingga pangawikan pribadi dapat 

disebut revolusi jiwa sehat. 

e. Dengan revolusi jiwa sehat, maka manusia dapat mencapai rasa bebas, adalah 

pembebasan batin atau jiwa manusia. 

f. Dengan tercapainya kebebasan batin, maka dapat untuk membangun hidup yang benar, 

sehat, Bahagia, tenteram, damai, urip mulya. 

g. Pangawikan pribadi yang benar akan mengembangkan akal budi yang sehat, realistis, 

rasional, artinya berpedoman pada yang ada sekarang, disini, yang dihadapi dan 

diperlukan (Fudyartanto, 2003).  

Ki Ageng Suryomentaram berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk hidup mempunyai 

pikiran dan manusia itu adalah makhluk social. 

a. Manusia sebagai Makhluk Berpikir 

Manusia bertindak memakai pikiran yang berwujud ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan 

diperoleh melalui belajar dan pendidikan. Manusia akan belajar seumur hidup. Pikiran 

dan ilmu pengetahuan menciptakan kebudayaan untuk memenuhi hidupnya. Tidakan 

manusia berkembang dan mengalami kemajuan. Ilmu pengetahuan merupakan syarat 

mutlak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.  

Manusia menggunakan pikiran dan ilmu untuk menciptakan barang-barang dan 

memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mempunyai cita-cita dan keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

b. Manusia sebagai Makhluk Sosial 

Manusia sebagai makhluk social yang bergaul dengan orang lain. Manusia dapat saling 

memberi dan menerima sebagai tindakan gotong royong atau perilaku kemasyarakatan. 

Manusia memiliki rasa yang sama, sehingga terbentuk rasa bersatu dengan masyarakat. 

Sehingga dapat bergaul dengan luwes. Manusia dengan pikirannya dapat mengerti sifat-
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sifat orang lain. Manfaat dari mengerti perasaan orang lain yitu menimbulkan rasa sama, 

menimbulkan rasa bebas, rasa bebas akan menghilangkan rasa konflik, dapat bertindak 

secara benar kepada ornag lain, membebaskan dari kekeliruan karena tidak tahu, karena 

bertindak benar maka timbul rasa enak, tentram dan damai, tidak akan menabrak 

perasaan orang lain, dan dapat hidup di masyarakat dengan tentram dan damai. 

Sebaliknya apabila tidak dapat mengerti perasaan orang lain, maka akan terjadi: sering 

ornag bertindak salah pada orang lain, mudah timbul perselisihan dengan pihak lain, 

pergaulan menjadi kaku, tidak bebas dan tidak enak, dapat menimbulkan perang batin 

sesama manusia dan hidup di masyarakat jiwanya resah. 

c. Manusia dapat mengalami macam-macam rasa.  

Manusia mengetahu rasa orang lain dengan mengetahui rasa pada diri sendiri. 

Pangawikan diri sendiri yaitu pengertian terhadap jiwanya sendiri. Pengetahuan diri 

sendiri diperoleh dalam pergaulan dengan orang lain untuk mengerti apa diri sendiri dan 

apa orang lain.  

Hidup adalah laku, artinya kehidupan manusia disebabkan oleh rentetan kejadian yang 

saling kait-mengait dalam hubungan sebab akibat yang berlangsung dalam ruang dan 

waktu. Manusia memiliki rasa hidup, sehingga tindakan manusia didorong oleh 

perasaannya. Rasa hidup bertujuan untuk melaksanakan hidup dan meneruskan hidup.  

Manusia merupakan keinginan (tiyang punika karep). Keinginan itulah yang menjadi 

penyebab kehidupan yang paling dalam. Mulur-mungkret merupakan sifat dari keinginan. 

Keinginan akan bertambah apabila dapat terpenuhi, dan akan menyusut apabila tidak apat 

terpenuhi. Oleh karena itu, jika kemauan dapat terpenuhi akan menimbulkan rasa bahagia. 

Sebaliknya jika gagal akan menimbulkan perasaan susah atau sedih (Suryomentaram, 1993). 

Terdapat nilai-nilai dalam ajaran kawruh jiwa diantaranya adalah rame ing gawe. Nilai 

ini mempunyai makna rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia berupa 

sandang, pangan dan papan membuat manusia terdorong mencukupi kebutuhan tersebut. Nilai 

yang lainnya adalah ngudari reribet. Konsep ini mempunyai arti yaitu lebih menekankan 

kepada penelusuran penyebab suatu kesulitan serta mencari penanganannya. Nilai ini dapat 

disebut sebagai salah satu teknik dalam ilmu psikoterapi dengan menggunakan metode yang 

jelas (Kholik dan Himam, 2015). Dalam ilmu kawruh jiwa mengenal mawas diri sebagai bagian 

dari ngudari reribet. Konsep ini juga mempunyai teknik yaitu nyawang karep sebagai dimensi 

mawas diri yang diwujudkan dalam rasa manusia tanpa ciri yang merupakan pola berpikir 

rasional reflektif menuju kesadaran yang universal dan altruistic (Prihartanti, 2004). 
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Ajaran Suryomentaram yaitu ilmu kawruh jiwa bersifat unik dan berisi tentang ajaran 

yang dapat membuat orang bahagia. Pemikiran Suryomentaram mengenai model manusia yang 

sehat merupakan falsafah hidup yang sangat berguna (Marhamah, dkk, 2015). Berdasarkan hal 

tersebut, ilmu ini dapat diterapkan dalam konseling kearifan lokal. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Marhamah, dkk (2015) menunjukkan tujuan pendek yang diharapkan dapat 

dicapai melalui konseling ini adalah manusia bisa mendapat kebahagiaan dan meyakini bahwa: 

(1) manusia mencapai bahagia jika melepaskan atribut dunianya; (2) manusia mampu 

menghilangkan rasa “aku” kramadangsa; (3) kebahagiaan dan kesusahan selalu datang silih 

berganti (prinsip mulur mungkret), dengan prinsip ini diharapkan manusia tidak laurt dalam 

kesedihan dan tidak ueforia dalam kesenangan; (4) manusia adalah keinginan yang menyatu 

dalam hidup, maka manusia akan mencapai bahagia jika mampu menghilangkan rasa egois 

yang berpadu dengan kesombongan (pambegan) dan keirian (meri); (5) hanya dengan nrima 

ing pandum atau meneria apa adanya manusia dapat hidup bahagia; (6) manusia dapat 

menerima hukum alam dan tidak perlu berusaha mengubah hukum alam tersebut karena akan 

sia-sia; (7) agar manusia bisa menerima kenyataan dengan senang hati.  

Dari jabaran tujuan tersebut, dapat dikatakan melalui konseling dengan menggunakan 

ajaran kawruh jiwa ini adalah agar manusia mempunyai ketegaran dalam menghadapi cobaan 

hidupnya. Falsafah yang dipegang dalam hidupnya adalah mensyukuri apa yang dialaminya. 

Prinsipnya yaitu aku mau kini, dan di sini, begini, artinya menerima apapun saat ini. Bukan 

kemarin yang sudah lewat, karena yang sudah lewat adalah pengalaman dan bukan pula yang 

akan datang karena yang akan datang adalah angan-angan (Marhamah, dkk, 2015). 

Struktur kepribadian  kromodongso, memilik unsur, struktur, pola perkembangan dan 

cara-cara mendidik dan mengembangkannya sampai menjadi kepribadian yang sehat. Rasa 

adalah inti kepribadian yang menggerakkan tingkah laku manusia dalam berbagai kehidupan 

seperti rumah tangga, bertentangga, mencari nafkah, pendidikan dan sebagainya.  

Perilaku manusia dipengaruhi oleh jiwa, yaitu bagian dari manusia yang tidak tampak. 

Meskipun tak tampak, jiwa diyakini keberadaannya melalui rasa misalnya rasa sakit, susah, 

senang dan sebagainya. Ketika seseorang merasakan sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa 

jiwa itu ada. Suryomentaram sendiri menyimpulkan bahwa jiwa sama dengan rasa (mila jiwa 

punika raos). Dengan demikian kawruh jiwa adalah ilmu yang  mempelajari rasa beserta sifat-

sifat atau ciri-cirinya, dan mempelajari jiwa dimulai dengan mempelajari rasa diri sendiri 
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masing-masing. Tujuannya adalah untuk memperoleh rasa bahagia yang merdeka, yakni rasa 

bahagia yang tidak tergantung pada tempat, jaman dan keadaan orang itu.  

 

5.  Kramadangsa 

 Yang menggerakkan manusia adalah rasa. Rasa tentang dirinya sendiri yang 

membedakannya dengan rasa yang dirasakan oleh orang lain disebut kramadangsa. Jika ia 

bernama Krama, maka orang itu merasa “aku si Krama” yang membedakannya dengan rasa “si 

Suta”, demikian pula bagi si Suta, ia memiliki rasa yang berbeda dengan si Krama. Menelit i 

Kramadangsa pada hakikatnya adalah meneliti rasa diri sendiri sesuai dengan siapa pemilik 

nama yang diteliti, misalnya aku si Ani berarti Kramadangsa milik si Ani.  

 Kramadangsa hakikatnya sama dengan semua rasa yang ada dalam diri sendiri. 

Kramadangsa merasa “aku haus” atau yang merasa haus itu aku. Di luar aku (diri sendiri) 

adalah orang lain yang disebut “kamu”. Kramadangsa adalah juru catat atas apa yang dilihat, 

didengar, diraba, dirasa (manis, pedas, asin, pahit) dan dicium (bau-bauan). Perantara untuk 

mencatat adalah panca indera, sedangkan alat untuk mencatat adalah mata batin (ingatan) 

bukan panca indera itu sendiri. Di samping mencatat benda-benda dan peristiwa, Kramadangsa 

juga mencatat rasa yang menyertai benda atau peristiwa itu. Benda atau peristiwa dan juru catat 

adalah dua hal yang terpisah, misalnya seseorang bercerita bahwa ia kemarin minum air putih 

yang rasanya segar, dalam hal ini benda dan rasa segar itu sendiri sudah tidak ada tetapi catatan 

(ingatan) peristiwa itulah yang memungkinkan ia menceritakan pengalamannya. 

 Berjuta-juta catatan mengelompok ke dalam beberapa kelompok catatan. 

Suryamentaram mengidentifikasi paling tidak ada 11 macam kelompok catatan yaitu (1) 

kepemilikan, (2) kehormatan, (3) kekuasaan, (4) keluarga, (5) golongan, (6) bangsa, (7) jenis 

manusia, (8) kepandaian, (9) kebatinan, (10) ilmu atau pengetahuan, (11) rasa hidup. 

Suryamentaram sendiri tidak membatasi berapa sebenarnya jumlah kelompok catatan itu, orang 

lain boleh membuat klasifikasi yang berbeda seperti ungkapan beliau “tiyang sanes saged 

kemawon damel (gerombolan cathetan) miturut kajengipun piyambak” (Suryomentaram, 

1989, jilid 2, h.110). Ketika kelompok catatan itu menyatu dengan rasa aku-nya masing-masing 

orang, maka lahirlah Kramadangsa ukuran tiga yang sudah mampu membedakan antara “aku” 

dan “kamu”. Kelahiran itu kira-kira terjadi pada umur tiga tahun, dan ia tumbuh terus sampai 

masa dewasa bahkan sampai mati.   
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Gambar 1 menunjukkan Kramadangsa.  

Gambar 1.  Kramadangsa dan Perkembangannya 

                             KRAMADANGSA DIMENSI I  

sudah mencatat semua pengalamannya, namun rasa aku 

belum terbentuk; dan berkembang membentuk rasa aku 

kearah 11 catatan di bawah ini:                       
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KRAMADANGSA DIMENSI II 

rasa aku telah menyatu pada salah satu atau beberapa dari 11 

kumpulan  catatan di atas, menjadi dominan 
 

  

       

MBELA DHIRI  

 

       

        

   

 

 

KRAMADANGSA DIMENSI III 

Terjadi persimpangan jalan (dilematis) yaitu membela diri bahwa 

pikiran, perasaan dan tindakanku adalah yang paling benar ketika 

berinteraksi dengan pikiran, perasaan dan tindakan pihak lain 

(teman, guru, orang tua, dll) 

KRAMADANGSA DIMENSI IV 

Jiwa manusia sehat 100%, yang telah menemukan harmoni dan 

berhasil mengatasi persimpangan jalan (dilematis) antara perasaan 

aku yang paling benar dan perasaan pihak lain (teman, guru, orang 

tua, dll); yaitu telah selaras/harmonis antara cara berpikir, 

berperasaan, dan tindakan baik dengan diri sendiri maupun dengan 

pihak lain 
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6. Perkembangan Kramadangsa 

Sejak lahir, manusia selalu mencatat apa yang ia lihat, dengar, rasa, raba dan cium. 

Mencatat adalah proses Kramadangsa mengklasifikasikan stimuli (apa yang dicatat) dan 

mengikat klasifikasi itu ke dalam masing-masing kelompok catatan. Catatan-catatan itu 

disimpan dalam ingatan.   

Hidup manusia dalam ukuran  Dimensi I adalah periode seorang bayi yang baru  lahir 

beberapa hari. Bayi sudah mencatat dan merasakan sesuatu, tetapi anggota badannya belum 

dapat digunakan untuk mengikuti perasaannya, misalnya ketika bayi digigit nyamuk maka ia 

mencatat nyamuk dan merasa sakit, tetapi tangannya belum dapat digunakan untuk menghalau 

nyamuk. Hidup pada Dimensi 1 berarti perasaan inderawi yang sudah berfungsi, tetapi 

organ tubuh belum dapat mereaksi.  

 Hidup manusia dalam ukuran  Dimensi II adalah periode anak-anak. Anggota badan 

anak sudah dapat digerakkan untuk mengikuti perasanya, tetapi ia belum mengerti sifat benda-

benda sehingga ia sering keliru dalam bergaul dengan benda. Contoh, seorang anak melihat api 

bercahaya, ia mencatat warna api dan rasa senang terhadap warna itu, kemudian ia memegang 

api itu sehingga tangannya terbakar. Anak itu sudah mencatat dan merasakan sesuatu, yakni 

warna api dan rasa senang, dan tangannya sudah dapat digunakan untuk mewujudkan perasan 

senangnya, yakni memegang api, tetapi ia belum mengerti bahwa api bersifat membakar. 

Hidup dalam Dimensi II perasaan, indera dan alat tubuh sudah berfungsi, tetapi anak 

belum mengetahui hukum alam mengenai benda-benda. 

 Hidup manusia dalam ukuran Dimensi  III adalah hidup manusia yang merasakan 

sesuatu dan anggota badannya sudah bisa digunakan untuk mengikuti perasaannya serta ia 

sudah mengerti sifat benda. Ia tidak keliru dalam berhubungan dengan benda-benda untuk 

mencukupi kebutuhannya, misalnya, ketika seseorang merasa haus, maka ia mengambil air 

kemudian meminumnya. Orang itu mencatat air dan rasa sesuatu yakni haus, mengerti hukum 

air perlu dimasak untuk membunuh bakteri, dan mengerti cara minum sehingga tindakan orang 

itu adalah tepat. Pada Dimensi III telah dapat menggunakan perasaan, alat tubuh dan 

sudah tahu hukum alam mengenai benda-benda, tetapi pemahaman terhadap perasaan 

orang lain belum berkembang. 

 Hidup manusia dalam ukuran IV adalah manusia dalam hubungannya dengan benda 

hidup yang mempunyai perasaan, khususnya sesama manusia. Jadi hidup dalam ukuran IV 

adalah hidup manusia dalam berhubungan dengan perasaan-perasaan. Kesukaran dalam 
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berhubungan dengan perasaan terjadi karena orang tidak mengerti sifat perasaan, seperti 

kesukaran hidup dalam ukuran ke dua ketika anak berhubungan dengan benda karena ia tidak 

mengerti sifat benda-benda. Manusia hidup dengan Dimensi IV berarti menghayati 

perasaan sendiri dan perasaan orang lain. 

 

7.  Dinamika Kramadangsa 

 Catatan bersifat hidup dan bisa mati. Rasa aku menyatu dengan kelompok catatan 

tercermin pada kata “ku” dalam catatan bangsa-ku, harta-ku, keluarga-ku, prestasi-ku, agama-

ku, musik-ku dan “-ku” yang lainnya. Catatan menjadi hidup karena sering “diberi makan” 

berupa perhatian kepada catatan itu dan rasa senang atau puas yang ditimbulkannya.  Di sini 

Kramadangsa ibarat seutas tali pengikat dari sekumpulan lidi menjadi sebuah sapu lidi yang 

semakin kuat. Catatan yang hidup akan terus muncul di ingatan dan menggerakkan keinginan 

dan perilaku. Ketika catatan musik dangdut hidup, misalnya, maka orang itu ingin mencari 

kaset, CD atau pertunjukan untuk mendengarkan musik dangdut, dan ketika tercapai, maka ia 

akan puas, senang. Sebaliknya, ketika gagal ia merasa kecewa, sedih. Jika ada orang yang 

mengejek atau merendahkan musik dangdut sebagai kampungan, maka rasa aku yang melekat 

pada musik dangdut akan merasa terusik, dan marah. Kemudian muncul ungkul dan usaha 

mengalahkan orang yang mengejek itu. Ini berarti, catatan musik dangdut pada orang itu 

merupakan catatan yang hidup. 

 Catatan yang mati adalah catatan yang kurang diberi perhatian sehingga tidak lagi 

sensitif dan kurang kuat dalam menggerakkan perilaku. Dalam hal ini, Kramadangsa ibarat 

seutas tali yang semakin lemah dalam mengikat kumpulan lidi catatan.  Ketika lemah, catatan 

itu seolah-olah menghilang dari ingatan dan kurang mampu memunculkan rasa tertentu. Dalam 

kasus catatan dangdut di atas, musik dangdut tidak lagi berpengaruh pada emosi dan perilaku 

orang itu. 

 Di antara kelompok catatan itu, ada yang menjadi raja (raja cathetan) dan pengikut 

(andhahan cathetan). Catatan Raja adalah catatan yang paling kuat menyatu atau membekas 

dengan rasa aku-nya, yang paling sensitif distimulasi dan paling kuat menggerakkan keinginan 

dan perilaku. Catatan Pengikut adalah catatan yang daya stimulasinya berada di bawah, atau 

biasanya mengikuti Catatan Raja. Catatan Raja satu orang dan orang yang lain seringkali 

berbeda karena perbedaan pengalaman. Perbedaan Catatan Raja juga terjadi antara satu orang 

(misalnya seorang mahasiswa) dan orang-orang di lingkungannya (misalnya dosen di kampus) 
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bahkan dengan kenyataan lingkungan fisik (buku kuliah, ruang kelas) dan gagasan-gagasan 

(tugas kuliah). 

 Perbedaan Catatan Raja tersebut memunculkan rasa yang berbeda-beda antara satu 

orang dan orang lain dalam menanggapi stimulasi lingkungan baik fisik, orang maupun 

gagasan yang sama. Selanjutnya, jika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, artinya rasa 

yang muncul itu tidak diteliti-disadari-dan dipahami sampai konangan, maka kemungkinan 

besar terjadi konflik. Konflik dalam pandangan Suryamentaram adalah tabrakan rasa masing-

masing orang dalam menanggapi lingkungan fisik, orang dan gagasan. 

 Di antara kelompok catatan itu, ada catatan yang benar (leres) dan catatan yang salah 

(mboten leres). Catatan benar adalah catatan yang mligi, benar seperti apa adanya atau sesuai 

kenyataan, misalnya catatan (ingatan) mobil seperti adanya mobil. Catatan salah adalah catatan 

yang bercampur rasa Kramadangsa sebagai juru catat. Dalam hal ini, catatan mobil bercampur 

dengan catatan rasa senang atau benci saat melihat mobil itu bahkan dengan rasa aku yang lain 

misalnya “aku si mahasiswa”. Dengan demikian, kesalahan catatan terletak pada orang itu 

mencatat rasa yang muncul ketika berhadapan dengan mobil itu dan bahkan mencatat rasa aku 

Kramadangsa yang sudah ada sebelumnya, bukan mencatat benda itu secara apa adanya 

(mligi).  

 Di antara kelompok catatan itu, ada catatan yang luka (tatu) yang memberikan tanda 

yang kuat atau besar (cathetan ndlembok) atas apa yang dicatat. Catatan jenis ini paling sukar 

dihilangkan dan seringkali disertai rasa dendam. Perilaku orang yang digerakkan oleh catatan 

jenis ini seringkali tidak sesuai dengan, bahkan bisa menyimpang dari kenyataan. Bila tidak 

diobati (dijampeni), maka orang itu bisa mengalami psikosis (sakit engetan). 

Di samping sebagai juru catat, Kramadangsa pada saat tertentu menjadi pelaksana dari 

keinginan yang muncul yang berasal dari catatan. Suryamentaram menyatakan bahwa 

Kramadangsa adalah budak dari kelompok catatan. Catatan yang memperbudak itu adalah 

catatan yang hidup atau yang menjadi Raja. Catatan Raja ini kuat mencengkeram sehingga 

memunculkan rasa tertentu bahkan rasa itu sudah menyatu menjadi “aku” sehingga 

memperbudak Kramadangsa (aku) untuk berbuat sesuatu yang melebihi batas kemampuan 

(ngaya-aya) bahkan secara sewenang-wenang yakni berbuat tanpa mempertimbangkan rasa 

orang lain dan kenyataan sekarang-di sini, perilakunya menjadi sangat egois. 

Ukuran IV adalah konstruk penting dalam konsep Suryamentaram karena konstruk ini 

menjadi fungsi utama proses appraisal dan jenis koping yang dihasilkan. Definisi Kramadangsa 
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dalam teori Suryamentaram adalah ukuran III. Apakah ia mampu ataukah tidak untuk mencapai 

ukuran IV adalah persoalan yang sering didiskusikan oleh Suryamentaram. Bisa dikatakan 

bahwa inti Kawruh Jiwa adalah bagaimana orang memahami, mengawasi (mawas diri) dan 

mengendalikan Kramadangsa sehingga ia bisa mengatasi perintang berupa rasa benar sendiri, 

membela diri dan sewenang-wenang sehinga mampu mencapai ukuran IV dan berperilaku 

secara tepat. Ukuran IV adalah salah satu “alat” manusia seperti tangan dan kaki, mata dan 

telinga, hati dan pikiran. Fungsi ukuran IV adalah untuk merasakan rasa yang dimiliki oleh 

orang lain.  

Ukuran IV memiliki dua alat bantu yaitu hati dan pikiran. Hati adalah alat untuk 

merasakan rasa dirinya sendiri. Tindakan manusia pada dasarnya adalah mengikuti bagaimana 

ia menanggapi rasa  pada dirinya. Hati sering keliru dalam merasakan rasa diri sendiri yakni 

rasa enak dianggap tidak enak atau sebaliknya rasa tidak enak dianggap enak. Kekeliruan itu 

terjadi karena bercampurnya rasa enak dan tidak enak secara tak teratur dalam satu tindakan 

yang sama sehingga sulit dipilah-pilah. Contoh, dalam tindakan berjudi terdapat campuran dua 

rasa yang saling bertentangan yaitu rasa senang dan enak ketika menang, dan rasa gelisah dan 

takut kalau kalah serta rasa ingin tetap menang. Pendidikan hati adalah latihan untuk 

memisahkan rasa. Pada awalnya hati perlu dilatih untuk mengenali apa rasa yang ada di dalam 

dirinya yang pokok, kemudian dilatih memisahkan mana rasa senang/suka dan sedih/duka, dan 

mana rasa bahagia (bejo) dan derita (ciloko). Akhirnya ia dapat menanggapi masing-masing 

rasa tersebut secara tepat. 

 Pikiran adalah alat untuk memikir. Hal yang dipikirkan dapat dibagi menjadi dua yaitu 

benda dan rasa. Memikirkan benda harus menggunakan pertanyaan berapa, bagaimana, di 

mana dan bilamana karena benda memiliki jumlah dan tergantung pada tempat dan waktu. 

Memikirkan benda adalah mencari perbedaan dan persamaan benda yang satu dan yang lainnya 

atas dasar jumlah, bentuk, tempat dan waktu, perubahan yang terjadi, sifat dan gerak-geriknya 

serta sebab dan akibatnya. Hasil pikiran  itu berupa pengertian. Agar berpikir secara benar, 

orang harus berpegangan pada kejelasan apa yang dipikirkan, bagaimana sifatnya, dan apa 

kegunaannya. Kekeliruan berpikir sering disebabkan oleh ketidakjelasan dari tiga hal itu. 

Banyak perselisihan terjadi karena kekeliruan dalam berpikir.  

 Cara memikir rasa seringkali dikacaukan dengan cara memikir benda sehingga 

menimbulkan kesulitan. Dalam memikir rasa, kita terlebih dahulu memisahkan antara rasa dan 

benda. Rasa pada intinya adalah senang dan susah yang keduanya bersumber dari tercapai 
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tidaknya keinginan. Penyebab rasa senang-sedih bukanlah benda-benda itu sendiri, melainkan  

keinginan yang tercapai (senang) dan keinginan yang tidak tercapai (sedih) berkakitan dengan 

benda-benda itu. Contoh, ketika pertemuan semua orang senang pada lampu yang terang 

benderang, tetapi ketika ingin tidur mereka tidak senang pada lampu terang tetapi pada lampu 

yang redup atau tanpa lampu. Dengan demikian lampu yang sama suatu saat menimbulkan rasa 

senang dan saat lain menimbulkan rasa tidak senang. Bila orang sudah mampu memisahkan 

cara memikir benda dan memikir rasa,  maka ia akan mampu menentukan pokok kebutuhannya 

yang semula ruwet. Pengertian akan cara memisahkan tersebut akan dapat menghilangkan 

kesulitan yang disebabkan oleh tercampurnya memikir rasa dan benda. 

 Rasa itu sendiri dapat dibagi dua yaitu rasa orang yang menghayati (subjek) dan rasa 

yang dihayati (objek). Rasa orang yang menghayati adalah “aku” pribadi yang merasakan, 

sedangkan rasa yang dihayati adalah rasa senang, susah, sakit, dan sebagainya. Rasa orang 

yang menghayati bukanlah rasa yang dihayati, mereka adalah dua hal yang berbeda dan 

terpisah. Bila orang memikirkan dua macam rasa itu secara bercampur-baur, maka ia keliru 

dalam merasakan sesuatu, misalnya ketika sedang sakit ia merasa “aku sakit”. Dalam hal ini 

sakit adalah rasa yang dihayati, bukan rasa orang yang menghayati, sedangkan aku adalah rasa 

yang menghayati bukan yang dihayati, sehingga aku tidak dapat sakit, tetapi merasakan sakit. 

Dengan demikian yang sakit bukanlah aku, tetapi rasa itu sendiri yang dihayati. Setelah timbul 

kesadaran bahwa rasa aku yang menghayati dan rasa yang dihayati adalah dua hal yang 

terpisah, maka perasaan orang itu menjadi benar atau tepat yakni timbul rasa damai, bahagia 

dalam keadaan merasakan sakit. Kemampuan memisahkan tersebut dapat ditransfer untuk 

mempelajari dan memisahkan berbagai rasa yang lainnya sampai muncul sikap yang tepat 

terhadap rasa yang dialami, dan memiliki rasa damai. 

 Manusia dapat menghayati rasa diri sendiri dan rasa orang lain, yang keduanya terdapat 

dalam rasa itu sendiri, dengan menggunakan ukuran IV. Rasa manusia juga bisa dipilah terdiri 

dari rasa diri sendiri dan rasa yang dirasakan oleh orang lain. Bila keduanya dirasakan secara 

bercampur, maka orang akan sering keliru dalam menghayati rasa orang lain. Contoh, orang 

kaya sering keliru menghayati rasa orang miskin. Orang kaya merasa bahwa orang miskin itu 

merasa celaka dan susah selamanya. Perasaan orang kaya itu bercampur dengan rasa diri 

sendiri yang sebenarnya takut miskin. Ketika rasa takut miskin dipisahkan, maka orang kaya 

itu akan bisa menghayati rasa orang miskin yaitu bahwa mereka tidak susah selamanya, tetapi 

suatu saat susah dan suatu saat yang lain senang. 
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 Di samping bercampurnya rasa, perintang untuk memahami rasa orang lain adalah 

kepentingan diri sendiri. Kepentingan pribadi mengakibatkan orang hanya memperhatikan rasa 

diri sendiri dan mengabaikan rasa orang lain. Kepentingan ini juga mendorong orang untuk 

membela diri, merasa dirinya yang benar dan oran lain yang salah. Contoh, ketika melihat 

seekor ayam yang gemuk, orang merasa bahwa ayam itu enak digoreng. Di sini kepentingan 

untuk makan ayam goreng mengakibatkan ia lupa bahwa ayam juga makhluk yang memiliki 

rasa, sehingga ia tidak dapat menghayati rasa si ayam bahwa ia sebenarnya tidak mau digoreng. 

Ia juga merasa benar menyembelih karena ayam itu adalah miliknya.  

  

8. Definisi Aku 

 Suryamentaram menyatakan bahwa “aku” yang dalam bahasa Belanda adalah “ik”, 

bahasa Inggris adalah “I” dan bahasa Jerman adalah “ich”, adalah kata untuk menunjuk pada 

diri sendiri, yang membedakan dirinya dengan orang lain atau benda yang lain. Dalam tahap 

ukuran III, aku adalah Kramadangsa yang berdimensi fisik (jasad) keinginan (karep), dan rasa 

yang menyatu dan digerakkan oleh kelompok catatan. Ketika proses analisis diri (mawas diri) 

sampai pada simpulan “kuwi dudu aku” (itu bukan aku), yang dimaksud aku di sini adalah aku 

dalam ukuran III tersebut. Aku dalam tahap ini memiliki sifat sewenang-wenang, ingin merasa 

paling benar dan membela diri. Aku Kramadangsa (keinginan dan rasa aku) seringkali 

bertindak keliru 

 Dalam tahap ukuran IV, aku bukan lagi fisik, keinginan dan rasa, melainkan aku adalah 

“yang melihat dan mengawasi” keinginan dan rasa tersebut. Di sini aku adalah “kang 

nyawang karep”. Aku dalam tahap ini adalah aku yang asli (sejati), barang asal, tidak bisa 

hilang, tidak memiliki awal dan akhir, ia langgeng. Ia bersifat weruh (melihat, mengawasi, 

mengontrol) keinginan dan rasa yang menyertainya.   

Aku yang sejati ini bersifat kasih (sih) terhadap keinginan dan rasa dan menganggap 

keduanya sebagai mainan dan tontonan. Aku sejati inilah yang menimbulkan rasa bahagia 

(bejo). Aku sejati juga tanpa ciri (tanpa wangun lan tanpa rupi) sehingga bertindak secara tepat 

dan benar ketika berhadapan dengan orang lain, barang dan dengan diri sendiri (Kramadangsa). 
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9. Pribadi yang bermasalah 

Menurut pandangan Suryomentaram, manusia mengalami rasa yang campur aduk 

(carub) antara takut, gelisah, dan serta memiliki keinginan yang apabila tidak segera 

dipahami dan diselesaikan akan menimbulkan masalah. Kekalutan rasa dapat memunculkan 

perilaku yang menimbulkan masalah dalam berhubungan (sesrawungan) dengan lingkungan 

social. Mereka menjadi  tidak mau (emoh) mengerjakan tugas-tugas belajar yang berakibat 

pada kegagalan belajar atau prestasi belajar rendah. 

 

10. Hakikat Konseling Kawruh Jiwa 

Kawruh jiwa dimulai dari mempelajari diri sendiri dalam posisi sekarang, di sini dan 

begini adanya (saiki, kene, ngene), bukan diri yang kemarin atau besok, bukan kamu (diri orang 

lain) dan begitu. Fokus analisis memang pada rasa, namun untuk sampai pada simpulan aspek 

rasa, Suryomentaram mengaitkan dengan perilaku, keinginan dan cara berpikir terhadap suatu 

objek tertentu di lingkungannya yang dipilah menjadi dua yaitu manusia (orang) dan bukan 

manusia (barang dan hewan). Dalam hal ini, seseorang yang belajar kawruh jiwa harus mulai 

dari mengetahui, menginventarisir dan memahami apa keinginannya, apa atau bagaimana 

perilakunya, apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rasakan. Ketika telah menemukan apa-nya, 

selanjutnya orang itu perlu meneliti secara jernih makna dari masing-masing keinginan, 

perilaku, pikiran dan perasaannya.  

Tahap I Pencarian Makna dengan menganalisis pola berpikir 

Dengan mengeksplorasi catatan diri dan pengalaman, pikiran dan perasaan terkait dengan 

catatan emosi yang menyertainya. 

Pencarian makna tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah karena seringkali yang 

menonjol adalah makna semu (tempelan teges) dari diri sendiri, bukan makna asli yang 

sesungguhnya. Makna semu itu menjadi penghalang atau penutup bagi diri sendiri untuk 

menemukan makna yang sejati. Untuk itu seseorang harus meneliti, memilah dan memilih 

sampai akhirnya mengerti (ngonangi) apa makna (-makna) semu yang menutupi dirinya selama 

ini. Ketika makna semu itu telah dipahami (konangan) maka ia akan dengan mudah mengerti 

makna asli dari perasaannya. Contoh, seorang tua marah kepada anaknya karena anak itu tidak 

naik kelas. Orang tua itu tidak mengerti apa makna dari rasa marahnya karena tertutupi oleh 

makna semu dari dirinya sendiri atau ia menempelkan makna semu atas kemarahannya. Makna 

itu adalah “saya marah kepada anak supaya anak rajin belajar, supaya pandai dan baik”. Makna 
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tempelan ini bukan makna asli dari kemarahannya dan ternyata tidak masuk akal. Tempelan 

itu mengandung pendapat atau keinginan bahwa marah dapat mengakibatkan kebaikan bagi 

anak, ini jelas tidak masuk akal karena jika kebaikan seorang anak itu bisa ditimbulkan oleh 

kemarahan maka cukuplah kita memarahi semua orang yang kita kehendaki menjadi baik. 

Padahal kenyataannya tidak demikian.  

Tahap II Memahami Perasaan diri dan Merasakan Perasaan Orang lain 

Setelah memahami bahwa marah tidaklah menimbulkan kebaikan pada anak, 

selanjutnya orang tua itu perlu meneliti apa keinginan atau perasaan sesungguhnya yang 

menimbulkan kemarahan itu. Ternyata, ada keinginan atau perasaan yang disembunyikan yaitu 

“jika anakku pandai, naik kelas dan berijasah tinggi maka ia akan mendapatkan penghasilan 

besar, jabatan dan derajat tinggi, dan itu semua bisa menaikkan harga diri saya sebagai orang 

tua yang berhasil; sebaliknya jika tidak naik kelas maka ia akan jadi orang gagal yang 

selanjutnya bisa menjatuhkan nama baik saya sebagai orang tua”. Setelah mengetahui makna 

tempelan itu, maka diperoleh makna asli dari rasa marah terhadap anaknya, yakni “saya marah 

kepada anak karena ia gagal menaikkan harga diri dan cita-cita saya sebagai orang tua yang 

berhasil”.  

Tahap III Memposisiskan Perasaan Diri dan Perasaan Orang lain dengan Ngudari 

Reribet 

Setelah memahami makna asli dari kemarahan dirinya, berikutnya orang tua itu akan 

mampu memahami apa yang dirasakan oleh anaknya bahwa ternyata anak itu juga merasa tidak 

enak, kecewa dan sedih ketika tidak naik kelas karena berarti harga dirinya juga jatuh. Ketika 

sudah mampu menemukan makna asli dari perasaannya dan memahami apa yang dirasakan 

oleh anaknya yang tidak naik kelas, maka muncullah pengertian (tepa salira) dan rasa damai 

dengan anaknya itu, rasa damai itu merupakan rasa bebas atau bahagia dalam peristiwa anak 

tidak naik kelas tersebut.  

 

11. Perilaku Manusia 

Perilaku manusia dihimpun dalam satu buku berjudul Kawruh Jiwa yakni ilmu tentang 

jiwa, bagian dari manusia yang tidak tampak. Meskipun tak tampak, jiwa diyakini 

keberadaannya melalui rasa misalnya rasa sakit, susah, senang dan sebagainya. Ketika 

seseorang merasakan sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa jiwa itu ada. Suryomentaram 
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sendiri menyimpulkan bahwa jiwa sama dengan rasa (mila jiwa punika raos). Dengan demikian 

kawruh jiwa adalah ilmu yang  mempelajari rasa beserta sifat-sifat atau ciri-cirinya, dan 

mempelajari jiwa dimulai dengan mempelajari rasa diri sendiri masing-masing. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh rasa bahagia yang merdeka, yakni rasa bahagia yang tidak 

tergantung pada tempat, jaman dan keadaan orang itu.  

Kawruh jiwa bersifat empiris, dimulai dari mempelajari diri sendiri dalam posisi 

sekarang, di sini dan begini adanya (saiki, kene, ngene), bukan diri yang kemarin atau besok, 

bukan kamu (diri orang lain) dan begitu. Fokus analisis memang pada rasa, namun untuk 

sampai pada simpulan aspek rasa, Suryomentaram mengaitkan dengan perilaku, keinginan dan 

cara berpikir terhadap suatu objek tertentu di lingkungannya yang dipilah menjadi dua yaitu 

manusia (orang) dan bukan manusia (barang dan hewan). Dalam hal ini, seseorang yang belajar 

kawruh jiwa harus mulai dari mengetahui, menginventarisir dan memahami apa keinginannya, 

apa atau bagaimana perilakunya, apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rasakan. Ketika telah 

menemukan apa-nya, selanjutnya orang itu perlu meneliti secara jernih makna dari masing-

masing keinginan, perilaku, pikiran dan perasaannya.  

Pencarian makna tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah karena seringkali yang 

menonjol adalah makna semu (tempelan teges) dari diri sendiri, bukan makna asli yang 

sesungguhnya. Makna semu itu menjadi penghalang atau penutup bagi diri sendiri untuk 

menemukan makna yang sejati. Untuk itu seseorang harus meneliti, memilah dan memilih 

sampai akhirnya mengerti (ngonangi) apa makna (-makna) semu yang menutupi dirinya selama 

ini. Ketika makna semu itu telah dipahami (konangan) maka ia akan dengan mudah mengerti 

makna asli dari perasaannya. Contoh, seorang tua marah kepada anaknya karena anak itu tidak 

naik kelas. Orang tua itu tidak mengerti apa makna dari rasa marahnya karena tertutupi oleh 

makna semu dari dirinya sendiri atau ia menempelkan makna semu atas kemarahannya. Makna 

itu adalah “saya marah kepada anak supaya anak rajin belajar, supaya pandai dan baik”. Makna 

tempelan ini bukan makna asli dari kemarahannya dan ternyata tidak masuk akal. Tempelan 

itu mengandung pendapat atau keinginan bahwa marah dapat mengakibatkan kebaikan bagi 

anak, ini jelas tidak masuk akal karena jika kebaikan seorang anak itu bisa ditimbulkan oleh 

kemarahan maka cukuplah kita memarahi semua orang yang kita kehendaki menjadi baik. 

Padahal kenyataannya tidak demikian.  

Setelah memahami bahwa marah tidaklah menimbulkan kebaikan pada anak, 

selanjutnya orang tua itu perlu meneliti apa keinginan atau perasaan sesungguhnya yang 
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menimbulkan kemarahan itu. Ternyata, ada keinginan atau perasaan yang disembunyikan yaitu 

“jika anakku pandai, naik kelas dan berijasah tinggi maka ia akan mendapatkan penghasilan 

besar, jabatan dan derajat tinggi, dan itu semua bisa menaikkan harga diri saya sebagai orang 

tua yang berhasil; sebaliknya jika tidak naik kelas maka ia akan jadi orang gagal yang 

selanjutnya bisa menjatuhkan nama baik saya sebagai orang tua”. Setelah mengetahui makna 

tempelan itu, maka diperoleh makna asli dari rasa marah terhadap anaknya, yakni “saya marah 

kepada anak karena ia gagal menaikkan harga diri dan cita-cita saya sebagai orang tua yang 

berhasil”.  

Setelah memahami makna asli dari kemarahan dirinya, berikutnya orang tua itu akan 

mampu memahami apa yang dirasakan oleh anaknya bahwa ternyata anak itu juga merasa tidak 

enak, kecewa dan sedih ketika tidak naik kelas karena berarti harga dirinya juga jatuh. Ketika 

sudah mampu menemukan makna asli dari perasaannya dan memahami apa yang dirasakan 

oleh anaknya yang tidak naik kelas, maka muncullah pengertian (tepa salira) dan rasa damai 

dengan anaknya itu, rasa damai itu merupakan rasa bebas atau bahagia dalam peristiwa anak 

tidak naik kelas tersebut.  

 

12. Konsep dasar Suryomentaram 

Suryomentaram sendiri menyimpulkan bahwa jiwa adalah rasa (mila jiwa punika raos). 

1. Beberapa Jenis Rasa (emosi) 

 Suryamentaram membagi emosi sebagai suatu keadaan (emotion as state) dalam dua 

kategori yaitu senang (positif) dan sedih atau tidak senang/benci (negatif) yang masing-masing 

bisa berubah (malih rupa) dalam berbagai bentuk emosi dan  perilaku. Emosi senang, misalnya, 

bisa berwujud dalam senyuman, gembira, ceria (bingar), juga bisa berupa perilaku ingin 

menunjukkan kepada orang lain (pamer) dan memberi pujian. Emosi tidak senang bisa 

berwujud dalam rasa marah, malu, dan risih, juga bisa berupa perilaku menghina, 

merendahkan, menjauh atau menolak. Di samping sebagai state, pengalaman subjektif, 

Suryamentaram juga sering menggunakan istilah rasa dalam konteks sebagai proses fisiologis 

seperti merasa haus, ngantuk, sakit dan sebagainya. Ia juga menggunakan emosi-motivasional, 

misalnya rasa yang berkaitan dengan keinginan atau mendorong keinginan tertentu (raosing 

karep) dan emosi-behavioral misalnya ungkul yaitu rasa berkaitan dengan perilaku 

mengungguli orang lain.  
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 Suryamentaram menemukan bahwa sifat rasa itu adalah berkaitan erat dengan 

keinginan yang mulur dan mungkret.  Mulur adalah  rasa senang (raos manah sekeca, lega, 

marem, ayem, gembira, bingar) yang muncul sebagai konsekuen dari suatu keinginan tertentu 

tercapai sehingga menimbulkan lagi keinginan-keinginan yang lainnya. Rasa senang itu 

mengakibatkan keinginan menjadi seperti karet yang bisa mulur atau ditarik menjadi lebih 

panjang.  Mungkret adalah rasa susah (raos manah gela, cuwa, mboten sakeca, kagol, muring, 

wirang, sakit, risi) yang muncul sebagai konsekuen keinginan yang gagal tercapai sehingga 

mengurangi keinginan itu atau menurunkan derajat keinginan itu ke yang lebih mudah. Ketika 

keinginan yang telah dikurangi juga masih gagal dicapai, maka ia akan mengurangi atau 

menurunkan keinginannya lagi, demikian seterusnya sampai suatu saat pasti ada keinginan 

yang bisa dicapai, di sini suatu keinginan terus menerus dikurangi (diungkret). Beberapa emosi 

yang dianggap penting dan sering dibahas oleh Suryamentaram antara lain bungah-susah, 

meri-pambegan, ungkul, tentrem, getun-sumelang, tatag. 

 

a. Bungah-susah (senang-sedih) 

 Senang dan sedih merupakan dua perasaan yang berlawanan yang masing-masing 

berkaitan dengan tercapai tidaknya keinginan seseorang. Orang seringkali memaknai secara 

semu bahwa jika keinginannya tercapai maka akan muncul rasa senang, sebaliknya  jika gagal 

maka akan merasa sedih. Makna semu itu seringkali menjerat (njiret) perasaan dan perilaku 

orang. Pendapat seperti itu, menurut Suryomentaram, adalah keliru karena tidak ada rasa 

senang yang langgeng dan rasa sedih yang juga langgeng (ora ana bungah sajege lan susah 

sajege). Kenyataanya, meskipun beribu-ribu keinginan tercapai, seseorang tidak merasa senang 

selamanya tetapi di antara atau di dalam kesenangannya itu ia juga mengalami kesusahan atau 

rasa tidak enak. Demikian juga ketika beribu-ribu keinginannya gagal, ia tidak akan merasa 

susah terus tetapi pasti mengalami juga rasa senang. Yang nyata adalah senang-sedih adalah 

dua rasa yang muncul bisa saling bergantian dan tidak selalu berkaitan (atau dikaitkan) dengan 

keinginan. Untuk itu perlu ada usaha membebaskan diri dari jeratan rasa ini. 

b. Mulur 

 Ketika seseorang berpendapat bahwa yang menimbulkan rasa senang (raos manah 

sekeca, lega, marem, ayem, gembira, bingar) adalah tercapainya keinginan tertentu, maka akan 

muncul lagi keinginan-keinginan yang lainnya. Di sini keinginan bertambah oleh keinginan 

yang lain(-lainnya), keinginan bisa menjadi seperti karet yang bisa mulur atau ditarik menjadi 
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lebih panjang sehingga suatu kali atau suatu saat akan ada keinginan yang gagal dicapai yang 

tentu akan menimbulkan rasa susah.  

c. Mungkret 

 Ketika suatu keinginan tidak tercapai, maka seseorang menjadi susah (raos manah gela, 

cuwa, mboten sakeca, kagol, muring, wirang, sakit, risi). Ketika suatu keinginan gagal dicapai, 

maka ia akan mengurangi keinginan itu atau menurunkan derajat keinginan ke yang lebih 

mudah; ketika pengurangan atau penurunan itu juga masih gagal dicapai, maka ia akan 

mengurangi atau menurunkan keinginannya lagi, demikian seterusnya sampai suatu saat pasti 

ada keinginan yang bisa dicapai. Ketika suatu keinginan (yang telah diungkret) tercapai, maka 

akan muncul rasa senang.  

 Jika keinginan tercapai, maka ia akan mulur dan jika tidak tercapai maka akan 

mungkret. Jadi keinginan itu memiliki ciri mulur- mungkret, karena itu sejatinya tidak ada rasa 

senang dan susah yang bersifat tetap melainkan saling bergantian. 

d. Raos sami 

 Setiap manusia pasti punya keinginan yang memiliki ciri suatu saat mulur, suatu saat 

yang lain mungkret yang berkaitan dengan rasa senang dan susah. Siapa saja orangnya, di mana 

saja, sejak kecil sampai tua, dari status sosial mana saja dan pada posisi jabatan apa saja, akan 

memiliki ciri tersebut. Jadi pada dasarnya perasaan manusia itu sama di dunia ini (universal) 

yakni sebentar senang, sebentar susah.  

e. Meri-Pambegan 

 Meri (iri hati) adalah merasa kalah daripada orang lain dan pambegan adalah merasa 

menang terhadap orang lain. Kedua rasa ini menimbulkan usaha yang di luar batas kemampuan 

diri sendiri (jengkelitan, ngaya-aya) yang selanjutnya menimbulkan rasa dikejar-kejar 

keinginan (kemrungsung) bahkan jika keinginan tidak tercapai maka akan muncul kekecewaan 

yang dalam (yen ora kelakon ngene, luwih becik matia). Ia berusaha keras mencari harta, 

pangkat dan kekuatan (semat, drajat, kramat) karena ingin terhormat di masyarakat seperti 

teman-teman atau tetangga yang sudah berhasil, dan karena takut merasa hidup terhina, jatuh 

miskin, tidak dihormati oleh masyarakatnya. Ia berusaha mengungguli (ngungkuli) orang di 

sekitarnya, bahkan sampai   terpeleset dalam pendapat yang keliru yaitu “meskipun aku gagal, 

aku tida apa-apa,  yang penting saingan saya juga sengsara, maka saya merasa lega”. Dengan 

demikian ketika orang terbakar oleh rasa meri-pambagen ia akan cenderung senang ketika 
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orang lain menderita, bahkan berusaha bagaimana orang lain tidak berhasil dan hanya dirinya 

yang berhasil, terhormat. Kedua rasa itu merupakan neraka kehidupan di dunia. 

f. Tentrem (tenteram) 

 Ketika orang bisa mengerti bahwa rasa manusia sedunia ini sama (universal) yakni 

kadang senang-kadang susah, maka ia akan mampu keluar dari jeratan meri-pambegan dan 

muncullah rasa tenteram yang merupakan sorga rasa, yakni bisa merasa enak, sesuai 

kebutuhan, sesuai keperluan, merasa cukup, bisa menerima kenyataan (samesthine) dan 

kebenaran (sabenere). Dalam taraf ini ia bisa merasakan rasa sejati orang hidup.  

g. Langgeng (tetap ada) 

 Langgeng artinya apa yang dulu ada, sekarang dan besok tetap ada. Keinginan dan rasa 

adalah dua hal yang langgeng pada semua manusia. Ia juga memiliki ciri yang langgeng yaitu 

suatu saat senang, suatu saat susah, suatu saat mulur, suatu saat mungkret. Jika orang 

memahami sifat langgeng dari keinginan dan rasa, maka ia bisa keluar dari rasa getun 

(menyesal) dan sumelang (khawatir). 

h. Getun-sumelang 

 Getun adalah merasa takut terhadap apa yang telah dilakukan atau apa yang telah 

terjadi, sedangkan sumelang adalah merasa takut terhadap apa yang akan dilakukan atau apa 

yang akan terjadi. Getun berbunyi seperti ini “jika dulu saya berbuat begitu dan tidak begini, 

maka saya sekarang sudah berhasil”, ia takut karena apa yang telah dilakukan ternyata 

menimbulkan kegagalan yang selanjutnya menimbulkan rasa susah terus-menerus. Sedangkan 

sumelang berbunyi “jangan-jangan apa yang saya lakukan akan menimbulkan kegagalan yang 

dapat menyusahkan saya”.  Rasa getun dan sumelang muncul karena orang masih kuat 

memegang pendapat bahwa ia merasa senang selamanya jika berhasil dan susah selamanya jika 

gagal, sehingga berusaha keras mencapai keberhasilan dan menghidari kegagalan. Jika 

dipahami bahwa yang langgeng adalah justru ciri rasa yang labil (suatu saat senang, saat yang 

lain susah), maka orang akan keluar dari jeratan getun dan sumelang. Ia akan berkata pada diri 

sendiri seperti ini “jika dulu saya berbuat begini sampai berhasil, maka keberhasilan itu tidak 

menyebabkan saya merasa senang terus, demikian juga saat ini saya gagal juga bukan berarti 

saya akan susah terus karena tidak ada senang-susah yang terus menerus”.  Dengan demikian 

muncul rasa tatag (tabah). 
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i. Tatag 

 Tatag berarti rasa berani menghadapi apa saja atau jadi apa saja (apa-apa ya wani). Jika 

jadi orang kaya ia berani, maka ketika samesthine jadi orang miskin  pun ia juga berani 

menghadapi dan menjalaninya; demikian juga ketika jadi orang berhasil dan orang gagal, 

ketika jadi pemimpin dan pembantu, dan seterusnya. Rasa tatag ini memunculkan rasa kuat 

dalam menghadapi keadaan bagaimana saja, ia tidak dijerat oleh rasa getun-sumelang tetapi 

dilandasi pengertian bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang menyebabkan rasa 

senang atau rasa susah yang terus-menerus.  

j. Nyawang karep (melihat keinginan) 

 Perasaan itu muncul bersamaan dengan tercapai tidaknya keinginan seseorang. Oleh 

karena itu manusia harus mampu melihat (mengukur, mengawasi) keinginannya. Orang 

demikian akan merasa “aku melihat keinginanku sendiri dan perasaan yang muncul akibatnya, 

sehingga aku merasa enak, bahagia, tenteram karena saya mengerti bahwa yang langgeng 

adalah ketidakstabilan rasa itu sendiri”. Melihat keinginan akan memunculkan kemampuan 

melihat perilaku diri sendiri, perilaku orang lain, dan perilaku apa yang ada di dunia ini yang 

semua itu “bukan diriku yang sejati” (kuwi dudu aku sing sabenere) tetapi hanya keinginan-

rasaku saja. 

k. Piageming Gesang (Pengalaman sebagai pedoman hidup) 

 Setiap orang pasti telah melakukan berbagai perilaku dan peristiwa yang menjadi 

pengalaman bagi dirinya, pengalaman itu bisa menjadi guru atau pelajaran bagi perjalanan 

hidupnya. Pengalaman pada dasarnya dibagi dua yaitu pengalaman yang dianggap enak dan 

yang dianggap tidak enak.  Pengalaman tidak enak biasanya dirasakan lebih membekas 

(nandhes) daripada pengalaman yang enak. Di sisi lain pengalaman enak seringkali kurang 

membekas, kurang dihargai bahkan seperti tidak pernah terjadi. Pengalaman enak baru 

dirasakan enaknya setelah pengalaman itu sendiri berlalu, misalnya ia merasakan (mengenang) 

enaknya penghasilan besar dan pangkat tinggi setelah semuanya berlalu. Oleh karena itu 

pengalaman pahit, tidak enak, sangat berguna bagi munculnya kemampuan merasakan 

(mensyukuri) pengalaman enak.  

 Sejak lahir sampai tua, setiap orang pasti mempunyai pengalaman pahit yang menjadi 

cobaan hidupnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Pengalaman pahit dari 

dalam yaitu sebagai akibat dari perilaku dirinya, sedangkan dari luar sebagai akibat dari 
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perilaku atau keadaan di luar dirinya. Ketika seseorang kuat menghadapi cobaan hidup dengan 

kesabaran, artinya tidak berbuat yang merusak masyarakat, maka ia lulus dalam menerima 

cobaan hidup. Orang demikian menerima piageming gesang yang berupa rasa tatag. Ketika 

suatu saat ia berhasil, maka ia akan sangat menghargai keberhasilannya itu. 

 Jika orang sedikit mengalami atau tidak lulus dalam menghadapi peristiwa pahit, maka 

ia cenderung sulit menghargai kebahagiaan dirinya sendiri, ia merasa tidak puas atas apa yang 

ada atau apa yang dicapai. Rasa tiak puas itu menimbulkan perilaku yang menabrak rasa orang 

lain atau tidak mau tahu perasaan pahit (pengalaman pahit) orang lain Lama-lama akan muncul 

rasa sakit hati dalam dirinya bahkan bisa menimbulkan buta hati, artinya ia tidak mampu sama 

sekali merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 

l. Mawas diri  

 Perasaan muncul bersamaan dengan tercapai tidaknya keinginan seseorang. Oleh 

karena itu manusia perlu melihat (mengukur, mengawasi) keinginannya. Keinginan bersifat 

kadang mulur kadang mungkret kadang bungah kadang susah.   Mawas diri adalah konsep 

yang berhubungan dengan usaha mengetahui diri sendiri untuk kemudian mengendalikan diri 

sendiri. Mengetahui diri sendiri oleh Suryamentaram disebut dengan pengawikan pribadi, 

berkenaan dengan konsep bahwa seseorang harus memahami apa yang ia rasakan, ia pikirkan, 

ia inginkan dan ia lakukan bahkan sampai apa yang ia angan-angankan (ia gagas). Kemampuan 

mawas diri akan memunculkan kemampuan melihat perilaku diri sendiri, perilaku orang lain, 

dan perilaku apa yang ada di dunia ini yang semua itu “bukan diriku yang sejati” (kuwi dudu 

aku sing sabenere) tetapi hanya keinginan-rasaku saja. 

Mawas diri dimulai dari hal yang permukaan (dangkal) seperti konfigurasi rasa-

keinginan-perilaku, sampai hal yang substantif (dalam) seperti siapa saya aku Kramadangsa 

dan aku yang sejati. Bila diri sendiri sudah dipahami dengan baik dan jernih, maka seseorang 

akan mampu merasakan kedamaian (kelegaan) dan selanjutnya berperilaku secara tepat sesuai 

dengan lingkungannya. Orang demikian akan merasa “aku melihat keinginanku sendiri dan 

perasaan yang muncul sehingga aku merasa enak, bahagia, tenteram karena aku mengerti 

bahwa tidak ada rasa senang dan susah yang permanent”. 

 

13.  Contoh Kasus yang diselesaikan dalam  Konsep Suryamentaram 

K kuliah di sebuah universitas negeri yang sudah termasuk tua dan ternama di suatu 

kota di Jawa Tengah. Ia mengambil jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. 
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Menurut penuturan K, yang juga dibenarkan oleh teman-temannya, iklim budaya Jawa yang 

hirarkhis antara dosen senior-junior, dosen-mahasiswa dan mahasiswa senior-yunior sangat 

kental di jurusan tersebut. Hubungan dosen-mahasiswa terkesan sangat kaku, formal. Dosen 

berada pada posisi lebih tinggi daripada mahasiswa, dan ia memiliki hak dan wewenang 

akademis yang bisa dikatakan prerogratif. Umumnya dosen “menjaga jarak” atau dirasakan 

oleh K sebagai “jarak sosial” yang sulit dicairkan, apalagi dosen tertentu yang sudah dikenal 

di kalangan mahasiswa sebagai dosen yang saklek, tidak mau kompromi. Ada dosen tertentu 

(dosen yunior) yang lebih egaliter dan akrab dengan mahasiswa, tetapi mereka tidak 

mempengaruhi iklim perkuliahan secara keseluruhan. 

 

Tahap I Analisis Pola Berpikir  

Ada usaha mengubah iklim hirarkhis yang dianggap kurang cocok oleh seorang dosen yang 

tergolong muda, tetapi usaha itu tidak terorganisir dan bersifat per orangan sehingga kurang 

berhasil. Ini seperti pengakuan dosen pembimbing K sebagai berikut (Wawancara 7): 

T: Apakah Bapak juga menangkap adanya pengaruh iklim tersebut dalam proses 

perkuliahan dan hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa 

dengan dosen? 

J: Yang dulu saya rasakan memang demikian, tapi saya mulai berusaha 

memperbaikinya. 

T: Apakah langkah konkrit yang Bapak laksanakan? 

J: Misalnya, saya berusaha lebih akrab dan dekat dengan mahasiswa, saya lebih terbuka 

dan transparan berkaitan dengan penilaian mahasiswa, saya lebih mendorong 

mahasiswa untuk aktif bertanya dan menghargai mereka yang berbeda pendapat, dan 

lain-lain. 

T: Bagaimanakah hasilnya? 

J: Rasanya kok masih alot ya, mahasiswa umumnya cenderung pasif dan menyetujui 

apa yang disampaikan oleh dosen. Kalau ada yang bertanya sepertinya hanya untuk 

formalitas saja daripada tidak bertanya, saya belum pernah menemukan ada mahasiswa 

yang berani menyanggah pendapat saya di depan kelas. Saya kira “roh atau jiwa” 

feodal-hirarkhis masih kuat pada iklim perkuliahan, mahasiswa itu sepertinya takut dan 

ikut saja apa kata dosen dalam kelas. 

 

 Pola struktur sosial hirarkhis kaku tersebut menimbulkan paling tidak dua macam pola 

emosi dan perilaku pada mahasiswa. Pertama, mahasiswa yang memiliki emosi negatif: merasa 
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takut atau tidak senang terhadap dosen sehingga sulit menyesuaikan diri karena tidak mau atau 

tidak dapat berpura-pura.  Mahasiswa golongan ini lebih banyak diam ketika di kelas dan  

cenderung duduk di deretan kursi belakang. Mereka merasa sulit menangkap apa kehendak 

dosen, merasa takut berbuat salah atau berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan dosen yang 

dapat merugikan nilai mata kuliah. Termasuk golongan ini adalah mahasiswa yang merasa 

bosan, jenuh dan bahkan merasa sakit hati. 

 Kedua, mahasiswa yang berusaha menyesuaikan diri dengan mencoba “mengambil 

muka” ketika berhadapan dengan dosennya: ia “pura-pura” merasa senang, tertarik dengan 

dosen dan mata kuliahnya. Pada prinsipnya, mahasiswa hanya berusaha menyenangkan dosen 

agar dosen meluluskan dirinya. Kecenderungan ini lebih kuat tampak pada perilaku mahasiswa 

terhadap dosen yang memiliki sifat “killer” yang suka memberikan cap tertentu kepada 

mahasiswa (Jawa: ngecing). Perilaku atau ucapan mahasiswa yang tidak berkenan atau 

menyinggung dosen, walaupun sebenarnya non-akademis, akan diberi cap tertentu secara 

negatif oleh dosen dan berakibat mahasiswa itu sulit lulus atau paling tidak sulit memperoleh 

nilai tinggi. Secara ekstrim, perilaku pura-pura tampak pada mahasiswa seperti “si Adit” yang 

lebih banyak “menjilat” dosen walaupun teman-temannya sering mengejek Adit secara sinis 

(W4). Secara “normal” perilaku itu tampak pada seorang mahasiswa yang ber-IP tinggi yang 

mengikuti kuliah dan menjawab soal-soal ujian dengan cara mencari “apa materi yang 

disenangi oleh dosen” (W5). 

 Iklim hirarkhis formal tersebut ternyata juga mengimbas pada hubungan antar kakak 

dan adik kelas. Mahasiswa senior merasa lebih tinggi dan sulit akrab dengan adik-adik 

kelasnya, kecuali hanya beberapa orang saja. Hubungan kaku itu lebih terasa pada mahasiswa 

senior yang diangkat menjadi asisten dosen yang ditugasi untuk membimbing praktikum 

mahasiswa. Di kalangan adik kelas muncul sebutan terhadap asisten dosen tertentu yang tidak 

lain adalah kakak kelasnya sebagai “setan” yang lebih menakutkan daripada dosen itu sendiri. 

Perlu diketahui bahwa di jurusan tempat K belajar, nilai praktikum termasuk salah satu 

prasyarat kelulusan mata kuliah. 

 Rumah K terletak di pinggir jalan raya yang strategis. Rumah itu berukuran sekitar 400 

m2, lengkap dengan perabotan yang bisa dikatakan baik bahkan tergolong mewah. Ada dua 

mobil di garasi rumah, satu digunakan K ketika kuliah sedangkan yang lainnya untuk orang 

tua jika kebetulan pulang ke rumah itu. Orang tua K masih memiliki 2 buah rumah lagi yang 

masing-masing tergolong besar dan mewah di dua kota besar. 
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 Dalam keseharian, rumah K lebih sering tampak sepi. Rumah itu lebih sering ditempati 

oleh K bersama seorang pembantu wanita yang sudah sebaya dan dua penjaga rumah yang 

hanya datang ketika malam sampai pagi hari. Bapak-ibu dan seorang adik K lebih sering berada 

di rumah lainnya di kota yang berbeda. Mereka paling cepat dua minggu sekali pulang di rumah 

K, itu pun hanya untuk waktu yang pendek atau paling lama satu hari satu malam. 

 Kamar K berukuran 3 x 5 meter yang lengkap dengan AC, seperangkat komputer dan 

tape recorder. Secara umum kamar itu tampak berantakan: berbagai barang seperti buku, CD, 

koran dan pakaian kurang teratur letaknya. Bersebelahan dengan kamar K, ada sebuah ruang 

keluarga yang berisi TV ukuran 32 inchi, tape compo merk sony yang lengkap dengan VCD 

player dan box play station versi terbaru. Dalam ruangan yang berukuran 4 x 6 meter itu juga 

ada kasur yang bisa dipindah-pindah, bantal besar dan sebuah meja kecil, di samping sebuah 

piano kayu yang jarang dimainkan. K sering menghabiskan waktunya untuk bermain game, 

mendengarkan lagu-lagu atau menonton TV terutama siaran pertandingan sepak bola di kamar 

dan ruang keluarga itu. 

 Ayah K seorang kepala proyek yang sekarang tinggal lain kota dengan tempat K 

sekarang, sedangkan ibu K adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang lebih sering menemani 

suaminya. Ibu K masih memiliki hubungan darah dengan keraton dan karena itu ayah K 

memperoleh gelar kehormatan sebagai KRT (Kanjeng Raden Tumenggung) dari pihak keraton. 

Ayah K berpendidikan bidang teknik sipil yang telah lulus studi S2 di luar negeri. Dalam 

keseharian, K lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. 

 K lahir tahun 1978 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, adik satu-satunya masih 

kuliah di kota yang berbeda. Hasil tes psikologis menunjukkan bahwa K termasuk memiliki 

kecerdasan umum sangat baik, kemampuan logika dan numerik tergolong baik dan memiliki 

minat bidang bisnis yang sangat tinggi. Ia memiliki kecepatan, ketelitian dan keajegan kerja 

yang sangat kurang, minat pribadi sosial yang rendah dan minat seni dan sains sangat rendah. 

Di sisi kepribadian, ia kurang memiliki motivasi berprestasi, cara kerja yang tidak sistematis, 

tidak disiplin, kurang tekun, ada kecenderungan rasa bersalah dan perlu bantuan dari luar untuk  

mengambil keputusan dan membuat suatu perubahan walaupun kemampuan penyesuaian 

dirinya tergolong cukup. 

 Kemampuan kecerdasan K diakui oleh teman-teman akrabnya pada saat mereka 

berdiskusi atau berdebat tentang persoalan aktual bisnis dan politik. Mereka mengatakan 
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bahwa K sangat pintar dan menguasai persoalan, namun ketika membahas materi kuliah 

tampak bahwa K sangat enggan dan tidak menguasai.  

 Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya dan ningrat, K hampir-

hampir tidak pernah mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti 

uang saku, biaya kuliah dan peralatan kuliah. K tidak pernah sama sekali ikut mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga. Semua keperluan K seperti makan, cuci pakaian, kebersihan kamar 

dan rumah dikerjakan oleh seorang pembantu yang sangat setia pada keluarga K. 

 Orang tua K mengakui bahwa pola asuh keluarga yang serba telah tercukupi tanpa susah 

payah itu merupakan hal yang tidak mendidik bagi K. Ia mengakui bahwa sifat K yang kurang 

mandiri, kurang ulet, kurang berusaha dan ingin yang mudah-mudah saja mungkin sebagai 

buah dari pola asuh yang selama ini terjadi. Beliau menyatakan bahwa posisi jabatan yang 

selalu menjadi pimpinan, termasuk istrinya, menuntut kesibukan yang luar biasa yang menyita 

waktu sehingga kurang memperhatikan pendidikan anak dalam keluarga sebagaimana 

mestinya. Kini beliau mengakui bahwa fasilitas saja tidak cukup tanpa perhatian dari orang tua. 

 K suka membaca buku yang bersifat religius, bisnis dan politik. Seperangkat buku Al 

Ihya Ulumuddin karya Imam Ghozali telah habis ia baca. Menurutnya, buku itu sangat enak 

dibaca dan mbetahi. Ketika membaca buku itu, K menghabiskan waktu berjam-jam sampai-

sampai ia tidak kuliah atau membolos. Buku bisnis populer yang telah ia baca adalah The Rich 

Dad, Poor Dad yang menceritakan kisah bagaimana seorang ayah mendidik anaknya tentang 

bisnis. Buku itu ia ceritakan kembali secara lancar, runtut dan meyakinkan kepada peneliti. 

Buku-buku dan artikel politik di beberapa koran yang ia langgan juga rajin ia baca. Ia terasa 

sangat fluency ketika menceritakan situasi terkini politik di Indonesia dan dunia, termasuk soal 

politik Amerika, Yahudi dan orang Islam (Indonesia) dalam konteks dunia. 

 Di samping membaca buku, waktu sehari-hari ia habiskan untuk bermain game. Ia 

miliki fasilitas game terbaru yang sangat memadai. Game yang disukai bukanlah game aplikatif 

tingkat rendah, melainkan game yang menantang strategi bermain yang rumit yang menuntut 

kemampuan berpikir cepat dan strategik. Ia memiliki lebih dari 100 buah keping CD game 

yang sebagian besar menghendaki pemrograman awal yang menentukan kemenangan bermain. 

Game yang ia sukai adalah strategi perang dunia pertama dan kedua, detektif, dan sepak bola. 

Ia memiliki kemampuan meng-isntall berbagai software komputer untuk memainkan game. 

 Aktivitas membaca buku dan bermain game itu menyita hampir seluruh waktu K, 

bahkan waku makan dan mandi pun sering terlewati. Sehubungan dengan itu, jam yang ia  
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gunakan untuk membaca buku kuliah dan mengerjakan tugas-tugas kuliah boleh dikatakan 

hampir tidak ada. Ia seringkali terlambat mengumpulkan tugas kuliah dan hampir tidak pernah 

membaca buku kuliah. 

 Ia merasa tidak kerasan di kampus. Ia merasa jenuh, bosan dan tidak mengerti dengan 

kuliah, bahkan merasa menjadi korban dari dosen tertentu yang menurutnya tidak mau 

mengatakan secara terus terang sebelumnya tetapi tiba-tiba marah dan tidak meluluskannya. 

Baginya, berangkat kuliah, walaupun dengan fasilitas mobil pribadi, merupakan tugas yang 

sangat berat dan melelahkan. Pernah suatu saat ia sudah sampai di depan kelas, tiba-tiba muncul 

keinginan kembali ke rumah dan tidak jadi mengikuti kuliah. 

 Riwayat prestasi belajar sebelum kuliah termasuk bagus. Ia hampir selalu naik kelas di 

sekolah yang maju di kotanya. Ia memiliki nilai rata-rata yang termasuk baik. Pendidikan SD 

ia jalani di kota kecil di Jawa Tengah, SMP dan SMA sampai kelas 2 dijalani di Jawa Timur. 

Ketika kelas 3 ia pindah SMA di Jawa Tengah, di kota yang menjadi pusat keraton jaman dulu, 

selanjutnya K  kuliah juga di kota yang sama.  

Ketika sekolah di Jawa Timur, K merasakan suatu iklim kelas dan teman-teman yang 

egaliter, akrab dan terus terang. Pengalaman itu masih membekas, namun justru menyulitkan 

penyesuaian dirinya ketika pindah ke Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Tengah apalagi di kota 

S, menurut K biasa berkomunikasi secara simbolis, tersembunyi/tidak terus terang. Mereka 

menghendaki kemampuan tanggap sasmita dari pihak yang diajak komunikasi yaitu 

kemampuan memahami isi pesan melalui tanda-tanda komunikasi yang minimal seperti kerling 

mata/kerut dahi dan perilaku diam, tanpa perlu dikatakan bahwa itu dilarang dan tidak disukai. 

Kemampuan tanggap sasmita diakui oleh K sangat rendah sehingga ia seringkali merasa 

bingung terhadap tanda-tanda komunikasi dari dosennya. Ia sering mengalami salah paham 

dengan dosen-dosennya. 

 Riwayat prestasi belajar K saat kuliah berkebalikan dengan prestasi sebelum kuliah. 

Pada semester I dan II ia meraih IP kurang dari 1,00. Menurut K, itu terjadi karena ia tidak 

mengikuti ujian akhir semester. Saat itu ia merasa tidak siap dan sebagian tidak mengetahui 

jadwal ujian sehingga tidak datang atau sengaja tidak mengikuti ujian. Ia mengatakan bahwa 

sangat malu dengan IP tersebut, dan selanjutnya lebih sering tidak masuk kuliah dan tidak 

mengerjakan tugas-tugas. Ia lebih terbenam dalam membaca buku non-kuliah dan bermain 

game. Ia hampir tidak pernah mempelajari bahan kuliah di rumah. 
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5. Teman-teman 

 Teman-teman K semuanya berasal dari jurusan yang berbeda dan dari berbagai 

angkatan. Menurut K, ia sama sekali tidak punya teman yang sejurusan dan seangkatan karena 

pola hubungan yang kaku menimbulkan kesulitan bagi K untuk membina pergaulan. Ia 

menganggap bahwa teman-teman di jurusannya sulit diajak berteman atau bergaul akrab. Ia 

justru memiliki teman dari jurusan lain yang semuanya sangat akrab, egaliter, sampai-sampai 

mereka menginap di rumah K pada hampir setiap malam minggu. Mereka tidur, mandi dan 

makan di rumah K secara cuma-cuma dan itu semua dijinkan oleh orang tua K. 

 Dinamika emosi dan perilaku belajar K dapat digambarkan menurut konsep 

Suryamentaram pada gambar 4.1. Dari gambar 4.1 tampak bahwa K lebih sering menanggapi 

lingkungan atau iklim perkuliahan yang kaku berwarna feodal di kampus dengan menggunakan 

emosi negatif (tidak senang/benci) seperti wedi (takut), getun-sumelang (khawatir, menyesal), 

jengkel, sakit hati dan bosan.  

1. Dari sisi rasa (emosi), tampak bahwa K belum memiliki rasa tatag dalam hidup ini. 

Ditelusuri  dari pengalaman dalam kehidupan keluarga, K kurang memiliki pengalaman pahit. 

Ia boleh dikatakan “termanjakan” oleh fasilitas dalam keluarga. Akibatnya, muncul rasa tidak 

puas atau kurang mampu menghargai diri sendiri. Ia kemudian tidak mampu nyawang karep 

(mengawasi keinginan) dirinya sendiri sebagai mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. 

Meskipun ia memiliki potensi kecerdasan sangat tinggi, kemampuan logika dan numerikal 

tinggi, dan minat bisnis yang sangat tinggi, ia tidak mampu mengoptimalkan atau 

mengaktualisasikannya karena ketidakmampuannya nyawang karep dirinya sendiri. Artinya, 

ia tidak mampu memilah dan memilih keinginan yang seharusnya dikembangkan (di-mulur-

kan) dan mana yang seharusnya dikurangi (diungkret).  

Tampak bahwa K mulur bukan pada keinginan-keinginan sebagai mahasiswa Sosial 

Ekonomi Pertanian, tetapi justru sebagai bukan-mahasiswa seperti lebih banyak membaca 

buku non kuliah dan menghabiskan waktu untuk bermain game. Tugas-tugas kuliah dan 

perilaku belajar yang relevan sebagai mahasiswa semakin mungkret.  Dalam hal tersebut, K 

boleh dikatakan belum memiliki piageming gesang artinya tidak mampu belajar dari 

pengalaman pahit dirinya atau orang lain seperti teman-temannya yang kurang beruntung dari 

sisi kemampuan dan fasilitas. 

 Ketika mengikuti kuliah di kampus, ketidakmampuan nyawang karep membuat K tidak 

mampu memahami rasa orang lain terutma dosen, bahwa sebagai seorang dosen tentu memiliki 
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“rasa aku dosen” punya hak dan kewajiban. Perilaku K banyak didorong oleh rasa sumelang, 

takut salah, takut dimarahi oleh dosen dan takut tidak lulus kuliah. Akibatnya, K justru sering 

menabrak rasa yang dimiliki dosen. Ia menganggap bahwa dosen tertentu killer dan semua 

dosen sulit diajak akrab atau mengatakan bahwa situasi kuliah sangat hirakhis kaku.  

Hal yang 

dihadapi                     

Proses 

interaksi 

Kemungkinan Aku 

yang menghadapi 

Arah Perilaku 

    
   Perilaku main game dan 

membaca buku  

di luar kuliah  

menguat,  melebihi batas 

   

        

    

    
Lingk. Belajar:    

Iklim kelas  

Kaku/formal 

 

 

    Catatan tumbuh  

    Subur: sbg.bukan  

 

 Emosi saat 

interaksi: 

    mahasiswa  

    

Orang: hubung- 
an dosen-mhs- 

mhs hirarkhis,  

feudal 

Tidak  
Senang 

(sengit, getun-

sume- 
lang, wedi) 

     
    “Aku” Krama- 

     dangsa Ukuran 

      III, catatan  
      masa lalu 

 

    

    
Gagasan: tugas  

kuliah tak me- 

narik 

     Catatan sbg.   

    mahasiswa  

    salah atau luka 

    

    
    

   Perilaku off-task dari 

belajar/tugas kuliah, 
menghindar, membela 

diri, merasa benar 

 tabrakan 
atau keliru 

bergaul 

dengan dosen, 

dan tugas 
kuliah; tujuan 

tak tercapai, 

 

   

   

 tidak enak     

 

 

Gambar 2 Dinamika Emosi dan Perilaku Subjek Berkaitan dengan Kuliah 

Jika K mampu memahami situasi dari sisi rasa si dosen, maka anggapan itu tidak akan 

muncul  atau paling tidak akan berkurang. Jika ia mampu merasakan bahwa adalah hak dosen 

untuk berbuat sesuai hak dan kewajibannya sebagai dosen, maka akan muncul rasa dhame, 
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tenteram dan tatag dalam bergaul dengan dosen dan mata kuliah yang diajarkan. Rasa dhame, 

tenteram dan tatag yang ada akan mendorong K untuk mencoba berkomunikasi dan lebih 

memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh dosen (nyawang karep-nya si dosen). 

Selanjutnya ia berperilaku sesuai karep si dosen dalam batas tugas kuliah yang pada akhirnya 

tentu berbuah pada kelulusan mata kuliah. 

 2. Dari sisi Kramadangsa, catatan yang hidup pada diri K justru catatan bukan-

mahasiswa yaitu “aku” si jago main  game yang canggih atau aku si jago analisis situasi politik. 

Kramadangsa ini menimbulkan rasa marem (puas). Akibatnya, bisa dipahami jika perilaku K 

justru mulur pada Kramadangsa sebagai bukan-mahasiswa. Ia semakin banyak mengoleksi 

berbagai CD game dan buku yang sama sekali tidak berhubungan dengan kuliah. Semakin 

banyak pikiran, waktu dan biaya yang dihabiskan untuk menghidupkan Kramadangsa bukan-

mahasiswa. Ketika ia berdiskusi dengan teman-teman akrabnya Kramadangsa itu semakin 

merasa unggul (ungkul), semakin hidup, semakin bungah dan marem, dan semakin 

menggerakkan semua perilakunya ke arah non-kuliah.  

Di sisi lain, Kramadangsa sebagai mahasiswa jurusan Sosek Pertanian menimbulkan 

rasa cuwa (kecewa), semakin tidak jelas, semakin tidak hidup. Tampak bahwa catatan aku si 

Kramadangsa mahasiswa mengalami luka (cathetan tatu) yang semakin meredup (cathetan 

mati) sehingga kurang menggerakan K untuk lebih giat belajar. Catatan pengalaman kuliah 

yang tidak mengenakkan, yang penuh dengan sumelang dan rasa cuwa membuat Kramadangsa 

yang semakin meredup itu semakin pula dilupakan oleh K. Akibatnya, ia semakin menjauh dari 

apa-apa yang berkaitan dengan kuliah, bahkan secara fisik seperti tidak mau datang ke kelas 

untuk ikut kuliah. 

K memiliki Kramadangsa non-mahasiswa yang setiap hari bertemu bahkan setiap saat 

dituntut mengikuti Kramadangsa si dosen. Di sinilah terjadi tabrakan antara Kramadangsa K 

dan Kramadangsa dosen. Tabrakan ini sempat muncul dalam bentuk kemarahan dosen terhadap 

K yang berakibat K semakin menjauh dari dosen dan semua yang berhubungan dengan kuliah, 

dan semakin menghidupkan Kramadangsa non-mahasiswanya. Dengan kata lain K tidak 

mampu melewati jalan simpang tiga karena masih ditutupi oleh membela diri (mbela dhiri) dan 

merasa dirinya yang benar, dosen yang salah tidak mengerti mahasiswa (pemanggih leres). K 

masih hidup dalam tataran Kramadangsa ukuran III yang tetap berseberangan dengan 

Kramadangsa dosen-dosennya, ia belum mampu mencapai ukuran IV.  
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 3. Teman-teman K mampu “menyesuaikan diri” dengan situasi atau iklim perkuliahan 

di kampus. Mereka mampu memahami rasa (emosi) pada sisi dosen dan iklim perkuliahan yang 

berlangsung. Kemudian, mereka mampu menanggapinya dengan rasa yang ditutupi oleh sikap 

dan perilaku pura-pura. Artinya, mereka sebenarnya merasa bosan atau tidak senang terhadap 

perkulihan, tetapi mencoba bersikap dan berperilaku yang membuat dosen merasa senang 

(marem). Sikap dan perilaku yang dikembangkan dalam kisah si Adit (wawancara 5) adalah 

contoh kepura-puraan yang dinilai “sudah keterlaluan” oleh teman-teman Adit sendiri. Perilaku 

Adit terbukti berhasil dalam membuat dosen merasa senang dan mendorong dosen memberikan 

nilai bagus kepada Adit, walaupun Adit kadang memanipulasi tugas praktikum. Kisah si W 

(wawancara 4) adalah bentuk lain kepura-puraan yang lebih halus. Si W tidak secara terang-

terangan memuji untuk “menjilat” dosen, tetapi ia dengan cerdik mencermati apa yang 

disenangi oleh dosen. Kemudian W mencoba memberikan jawaban ujian sesuai dengan 

“kesenangan” dosen walaupun fakta sebenarnya dan kata hatinya tidak sependapat dengan 

pendapat dosen. ada sisi prestasi akademik, perilaku “penyesuaian” mahasiswa terhadap iklim 

perkuliahan yang kaku-feodal tersebut bisa dikatakan berhasil, tetapi jika dicermati lebih dalam  

apalagi dari sudut peranan perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan, maka, menurut peneliti, 

perilaku tersebut justru merugikan.  

4. Dari sisi disiplin ilmu Psikologi Pendidikan, ada dua strategi intervensi berkenaan 

dengan temuan penelitian yaitu (1) mengubah iklim kelas itu sendiri dan (2) mengubah persepsi 

serta proses koping mahasiswa terhadap iklim itu. Dalam perspektif Suryamentaram, strategi 

kedua adalah menguatkan Kramadangsa sebagai “aku mahasiswa” dan meningkatkannya 

untuk mencapai ukuran IV sehingga mampu memahami situasi kelas (termasuk dosennya) dan 

dapat berperilaku secara tepat (trep). Strategi kedua sebenarnya telah dilakukan oleh 

mahasiswa yang “menyesuaikan diri” melalui pura-pura, dan ternyata mereka berhasil 

memperoleh prestasi akademik yang tinggi. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tuntutan abad 

21, maka mereka akan tidak mampu legi untuk menyesuaikan diri.  

Model teroritis Lazarus (1991) dan konsep Suryamentaram (1989) menunjukkan bahwa 

emosi bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan anteseden (latar 

belakang) dan konsekuen (akibat atau perilaku yang muncul setelah emosi terstimulasi). 

Sejalan model teoritis itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa emosi mahasiswa dalam 

belajar (baik yang negatif maupun yang pura-pura senang) berkaitan erat dengan latar belakang 

iklim perkuliahan di kampus yang hirarkhis-feodal. Iklim tersebut sudah lama terbentuk 
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bahkan sejak mahasiswa subjek terteliti belum menjadi mahasiswa (lihat wawancara 7). Ada 

dosen yang telah mencoba memperbaikinya, tetapi ia merasa kurang berhasil.  

Dengan demikian, menurut peneliti, anteseden iklim kelas sebenarnya merupakan 

persoalan inti yang lebih substantif dan memiliki dampak lebih besar baik bagi mahasiswa 

maupun masyarakat pemakai lulusan. Dapat dikatakan bahwa emosi dan perilaku mahasiswa 

lebih merupakan akibat dari iklim kelas itu. Oleh karena itu sangat masuk akal jika peneliti 

memfokuskan pada strategi pertama, yakni mengubah iklim kelas.  
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BAB III 

PANDUAN PROSES KONSELING 

 

 Pelaksanaan konseling  berbasis kearifan lokal berdasar Pandangan Suryomentaram 

menggunakan 3 tahapan dan 4 dimensi. Tahapan tersebut:  

1. Pencarian Makna dengan menganalisis pola berpikir 

2. Memahami perasaan diri dan merasakan perasaan orang lain 

3. Memposisikan perasaan diri dan perasaan orang lain dengan Ngudari Reribed 

 Konseli dibantu untuk memahami perasaan dengan menggunakan 4 dimensi perasaan konseli 

yaitu: 

Dimensi 1 berarti perasaan inderawi saja yang berfungsi, tetapi organ tubuh belum mereaksi; 

Dimensi II perasaan, indera dan alat tubuh sudah berfungsi, tetapi belum mengetahui hukum 

alam mengenai benda-benda; 

Dimensi III telah dapat menggunakan perasaan, alat tubuh dan mengetahui hukum alam 

mengenai benda-benda, tetapi pemahaman terhadap perasaan orang lain belum berkembang; 

Dimensi IV berarti menghayati perasaan sendiri dan perasaan orang lain. 

 Tahapan dan pertemuan konseling sifatnya fleksibel sehingga menyesuaikan dengan 

kemampuan konseli memahami dimensi IV dalam diri konseli yaitu menghayati perasaan 

sendiri dan perasaan orang lain. Proses konseling akan berhasil ketika konseli dapat memahami 

perasaan sendiri dan perasaan orang lain. 

Petunjuk Umum 

Petunjuk penggunaan Panduan Konseling Berbasis Kearifan Lokal berdasarkan  

Pandangan Suryomentaram untuk mengatasi Prokastinasi Akademik mahasiswa yaitu 

1. Panduan ini digunakan untuk membantu konselor mengarahkan pemikiran dan 

perasaan konseli sesuai Pandangan Suryomentaram 

2. Panduan ini digunakan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam 

mengikuti konseling berdasarkan Pandangan Suryomentaram. 

3. Konselor berfungsi sebagai fasilitator yang membantu konseli memahami diri 

berdasarkan Pandangan Suryomentaram 
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Petunjuk Khusus 

Petunjuk khusus penggunaan Panduan Konseling Berbasis Kearifan Lokal berdasarkan  

Pandangan Suryomentaram untuk mengatasi Prokastinasi Akademik mahasiswa yaitu 

1. Panduan konseling berbasis kearifan local berdasarkan Pandangan Suryomentaram 

khusus untuk membantu mengatasi prokastinasi akademik mahasiswa dilaksanakan 

menggunakan 3 tahapan untuk membantu konseli memahami dimensi Kramadangsa 

yang dialami 

2. Tahap pertama merupakan tahap pra konseling yang dilaksanakan dengan memberikan 

pre tes mengenai prokastinasi akademik yang dialami dan beberapa kegiatan persiapan 

intervensi. 

3. Tahap konseling merupakan tahap melakukan analisis keadaan konseli dengan 

menerapkan 3 tahapan konseling untuk menganalisis Kramadangsa konseli yang 

termasuk dalam dimensi pandangan Suryomentaram. 

 

Sesi Konseling 

Komponen layanan : Layanan Responsif 

Bidang layanan : Pribadi Sosial 

Fungsi layanan  : Kuratif 

Waktu   : 40-60 menit 

Sesi 1 akan membahas mengenai Pencarian Makna dengan menganalisis pola berpikir. 

Tahapan Konseling  Peran Konselor 

Tahap Pembukaan Konseling Menyambut konseli 

Mempersilahkan konseli duduk 

Membicarakan Topik Netral 

Menyampaikan asas kerahasiaan, Pembatasan Peran, 

Pembatasan Waktu. 

Tahap Analisis proses berpikir Mengeksplorasi catatan diri dan pengalaman, pikiran dan 

perasaan terkait dengan catatan emosi yang 

menyertainya. Catatan diri konseli yang perlu diungkap 

dalam Kramadangsa Dimensi 1 yaitu rasa aku yang 

menyatu pada 11 kumpulan catatan mengenai 

kepemilikan, kehormatan, kekuasaan, keluarga, 
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golongan, bagsa, jenis, kepintaran, kebatinan, 

pengetahuan dan rasa hidup yang dialami konseli. 

Catatan tersebut bila berhasil maka akan menimbulkan 

perasaan puas dan senang, sedangkan bila gagal akan 

kecewa dan sedih. 

Konselor mengungkap rasa aku yang dominan. 

Konselor mempertentangkan dilemma konseli yang 

menganggap pikiran, perasaan dan tindakan yang 

dilakukannya yang paling benar, ketika berinteraksi 

dengan pikiran, perasaan dan Tindakan orang lain. 

Memahami makna masalah dan makna tempelan dari 

masalah 

Tahap Memahami Perasaan diri 

dan Merasakan Perasaan Orang 

lain 

Memahami keinginan dan perasaan yang disembunyikan 

konseli,  

Menemukan makna asli dari masalah konseli 

Tahap Memposisikan Perasaan 

Diri dan Perasaan Orang lain 

dengan Ngudari Reribed 

Konselor membantu konseli memahami “persimpangan 

jalan” yang dialami konseli dengan menggali emosi yang 

muncul sampai konseli menemukan harmoni dengan 

menyelaraskan cara berpikir, berperasaan dan Tindakan 

baik dengan diri dan orang lain 

Solusi Konselor membantu konseli menemukan solusi 

Tahap penutup Konselor menyimpulkan hasil konseling. 

Konselor merencanakan tindak lanjut. 

Konselor menutup sesi konseling. 
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LAMPIRAN 

Variabel Sub-Variabel Indikator 

Prokrastinasi 

akademik 

Penundaan dalam mengikuti/menghadiri 

perkuliahan 

1. Intensitas penundaan 

2. Tingkat kebermasalahan 

penundaan 

 Penundaan dalam mengikuti ujian 1. Intensitas penundaan 

2. Tingkat kebermasalahan 

penundaan 

 Penundaan dalam belajar materi 

perkuliahan 

1. Intensitas penundaan 

2. Tingkat kebermasalahan 

penundaan 

 Keterlambatan dalam mengumpulkan 

tugas 

1. Intensitas penundaan 

2. Tingkat kebermasalahan 

penundaan 

 Penundaan dalam menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir  

(sub-variabel penundaan dalam 

menyelesaikan skripsi/tugas akhir 

merupakan adaptasi dari Rahman, D.Y, 

2018) 

1. Intensitas penundaan 

2. Tingkat kebermasalahan 

penundaan 

 

Sub-Variabel Indikator Item Pernyataan Nomor Butir 

Item 

Penundaan dalam 

mengikuti/menghadiri 

perkuliahan 

Intensitas 

Penundaan 

Saya menunda-nunda untuk 

berangkat kuliah  

1-3 

Saya menunda-nunda untuk masuk 

kelas perkuliahan 

Saya tidak menghadiri kelas 

perkuliahan sesuai jadwal 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan berangkat kuliah 

merupakan masalah bagi saya 

4-6 

Penundaan masuk kelas 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Tidak menghadiri kelas 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Penundaan dalam 

mengikuti ujian 

Intensitas 

Penundaan 

Saya menunda-nunda untuk 

belajar materi ujian 

7-11 
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Saya menerapkan belajar sistem 

kebut semalam ketika akan 

menghadapi ujian 

Saya menunda-nunda berangkat 

kuliah ketika ujian  

Saya terlambat mengikuti ujian 

Saya tidak hadir ketika ujian 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan materi ujian 

merupakan masalah bagi saya 

12-16 

Penerapan belajar sistem kebut 

semalam merupakan masalah bagi 

saya 

Penundaan berangkat kuliah ketika 

ujian merupakan masalah bagi 

saya 

Keterlambatan mengikuti ujian 

merupakan masalah bagi saya 

Ketidakhadiran saat ujian 

merupakan masalah bagi saya 

Penundaan dalam 

belajar materi 

perkuliahan 

Intensitas 

Penundaan 

Saya menunda-nunda untuk 

membaca buku materi/modul 

perkuliahan 

17-23 

Saya menunda-nunda untuk 

berdiskusi dengan teman terkait 

materi perkuliahan 

Saya menunda-nunda untuk 

mencari referensi  

Saya melakukan kegiatan lain 

sehingga tidak segera belajar 

materi perkuliahan 

Saya hanya mempelajari materi 

apabila ada tugas dan ujian 

Saya menunda-nunda untuk 

menulis atau mengetik materi 

perkuliahan 

Saya lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk melakukan hal lain 

daripada belajar materi 

perkuliahan 
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Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan membaca buku 

materi/modul perkuliahan 

merupakan masalah bagi saya 

24-30 

Penundaan untuk berdiskusi 

dengan teman merupakan masalah 

bagi saya 

Penundaan untuk mencari 

referensi merupakan masalah bagi 

saya 

Memilih melakukan kegiatan lain 

daripada mempelajari materi 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Hanya mempelajari materi ketika 

ada tugas atau ujian merupakan 

masalah bagi saya 

Penundaan menulis atau mengetik 

materi perkuliahan merupakan 

masalah bagi saya 

Lebih banyak menggunakan waktu 

untuk melakukan kegiatan lain 

daripada belajar materi 

perkuliahan merupakan masalah 

bagi saya 

Keterlambatan dalam 

mengumpulkan tugas 

 

 

Intensitas 

penundaan 

Saya mengerjakan tugas 

mendekati deadline pengumpulan 

31-35 

Saya terlambat dalam mempelajari 

materi tugas dari dosen 

Saya terlambat hadir untuk 

berdiskusi dengan teman dalam 

mengerjakan tugas 

Saya terlambat menyelesaikan 

tugas sampai melebihi batas waktu 

pengumpulan 

Saya lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk melakukan hal yang 

tidak dibutuhkan dalam 

penyelesaian tugas 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Mengerjakan tugas mendekati 

deadline pengumpulan merupakan 

masalah bagi saya 

36-40 
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Keterlambatan Keterlambatan dalam mempelajari 

materi merupakan masalah bagi 

saya 

Keterlambatan berdiskusi 

mengenai tugas dengan teman 

merupakan masalah bagi saya 

Keterlambatan dalam 

menyelesaikan tugas merupakan 

masalah bagi saya 

Menghabiskan waktu untuk 

melakukan hal yang tidak 

dibutuhkan dalam penyelesaian 

tugas merupakan masalah bagi 

saya 

Penundaan dalam 

menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir 

 

 

(sub-variabel 

penundaan dalam 

menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir 

merupakan adaptasi 

dari Rahman, D.Y, 

2018) 

Intensitas 

Penundaan  

Saya menunda-nunda untuk 

mencari referensi/bahan pustaka 

terkait penulisan skripsi/tugas 

akhir 

41-47 

Saya menunda-nunda untuk 

membaca referensi/bahan pustaka 

terkait penulisan skripsi/tugas 

akhir 

Saya menunda-nunda untuk 

menulis bab-bab skripsi/tugas 

akhir 

Saya menunda-nunda turun ke 

lapangan untuk melakukan 

penelitian 

Saya menunda-nunda untuk 

mendiskusikan skripsi/tugas akhir 

saya dengan pihak ketiga (selain  

dosen pembimbing) 

Saya menunda-nunda untuk 

mengkonsultasikan skripsi/tugas 

akhir saya pada dosen 

pembimbing 

Saya menunda-nunda untuk 

merevisi skripsi/tugas akhir 

Tingkat 

Kebermasalahan 

Penundaan 

Penundaan tersebut (mencari 

referensi/bahan pustaka) 

merupakan masalah bagi saya 

48-54 
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Penundaan tersebut (membaca 

referensi/bahan pustaka) 

merupakan masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (menulis bab-

bab skripsi) merupakan masalah 

bagi saya 

Penundaan tersebut (melakukan 

penelitian lapangan) merupakan 

masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (berdiskusi 

dengan pihak  ketiga) merupakan 

masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing) 

merupakan masalah bagi saya 

Penundaan tersebut (merevisi 

skripsi) merupakan masalah bagi 

saya 
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Lampiran 

SKALA PROKRASTINASI AKADEMIK 

 

Nama: 

NIM: 

Berikan tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan Anda. Pada pilihan SL untuk selalu; 

SE untuk sering, K untuk Kadang-kadang dan TP untuk Tidak Pernah.  

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SL SE K TP 

1 Saya menunda-nunda untuk berangkat kuliah      

2 Saya menunda-nunda untuk masuk kelas perkuliahan     

3 Saya tidak menghadiri kelas perkuliahan sesuai jadwal     

4 Penundaan berangkat kuliah merupakan masalah bagi saya     

5 Penundaan masuk kelas perkuliahan merupakan masalah bagi saya     

6 Tidak menghadiri kelas perkuliahan merupakan masalah bagi saya     

7 Saya menunda-nunda untuk belajar materi ujian     

8 Saya menerapkan belajar sistem kebut semalam ketika akan menghadapi ujian     

9 Saya menunda-nunda berangkat kuliah ketika ujian      

10 Saya terlambat mengikuti ujian     

11 Saya tidak hadir ketika ujian     

12 Penundaan materi ujian merupakan masalah bagi saya     

13 Penerapan belajar sistem kebut semalam merupakan masalah bagi saya     

14 Penundaan berangkat kuliah ketika ujian merupakan masalah bagi saya     

15 Keterlambatan mengikuti ujian merupakan masalah bagi saya     

16 Ketidakhadiran saat ujian merupakan masalah bagi saya     

17 Saya menunda-nunda untuk membaca buku materi/modul perkuliahan     

18 Saya menunda-nunda untuk berdiskusi dengan teman terkait materi 

perkuliahan 

    

19 Saya menunda-nunda untuk mencari referensi      

20 Saya melakukan kegiatan lain sehingga tidak segera belajar materi perkuliahan     

21 Saya hanya mempelajari materi apabila ada tugas dan ujian     

22 Saya menunda-nunda untuk menulis atau mengetik materi perkuliahan     



105 
 

23 Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal lain daripada 

belajar materi perkuliahan 

    

24 Penundaan membaca buku materi/modul perkuliahan merupakan masalah bagi 

saya 

    

25 Penundaan untuk berdiskusi dengan teman merupakan masalah bagi saya     

26 Penundaan untuk mencari referensi merupakan masalah bagi saya     

27 Memilih melakukan kegiatan lain daripada mempelajari materi perkuliahan 

merupakan masalah bagi saya 

    

28 Hanya mempelajari materi ketika ada tugas atau ujian merupakan masalah bagi 

saya 

    

29 Penundaan menulis atau mengetik materi perkuliahan merupakan masalah bagi 

saya 

    

30 Lebih banyak menggunakan waktu untuk melakukan kegiatan lain daripada 

belajar materi perkuliahan merupakan masalah bagi saya 

    

31 Saya mengerjakan tugas mendekati deadline pengumpulan     

32 Saya terlambat dalam mempelajari materi tugas dari dosen     

33 Saya terlambat hadir untuk berdiskusi dengan teman dalam mengerjakan tugas     

34 Saya terlambat menyelesaikan tugas sampai melebihi batas waktu 

pengumpulan 

    

35 Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang tidak 

dibutuhkan dalam penyelesaian tugas 

    

36 Mengerjakan tugas mendekati deadline pengumpulan merupakan masalah bagi 

saya 

    

37 Keterlambatan dalam mempelajari materi merupakan masalah bagi saya     

38 Keterlambatan berdiskusi mengenai tugas dengan teman merupakan masalah 

bagi saya 

    

39 Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas merupakan masalah bagi saya     

40 Menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang tidak dibutuhkan dalam 

penyelesaian tugas merupakan masalah bagi saya 

    

41 Saya menunda-nunda untuk mencari referensi/bahan pustaka terkait penulisan 

skripsi/tugas akhir 

    

42 Saya menunda-nunda untuk membaca referensi/bahan pustaka terkait 

penulisan skripsi/tugas akhir 

    

43 Saya menunda-nunda untuk menulis bab-bab skripsi/tugas akhir     

44 Saya menunda-nunda turun ke lapangan untuk melakukan penelitian     

45 Saya menunda-nunda untuk mendiskusikan skripsi/tugas akhir saya dengan 

pihak ketiga (selain  dosen pembimbing) 
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46 Saya menunda-nunda untuk mengkonsultasikan skripsi/tugas akhir saya pada 

dosen pembimbing 

    

47 Saya menunda-nunda untuk merevisi skripsi/tugas akhir     

48 Penundaan tersebut (mencari referensi/bahan pustaka) merupakan masalah 

bagi saya 

    

49 Penundaan tersebut (membaca referensi/bahan pustaka) merupakan masalah 

bagi saya 

    

50 Penundaan tersebut (menulis bab-bab skripsi) merupakan masalah bagi saya     

51 Penundaan tersebut (melakukan penelitian lapangan) merupakan masalah bagi 

saya 

    

52 Penundaan tersebut (berdiskusi dengan pihak  ketiga) merupakan masalah 

bagi saya 

    

53 Penundaan tersebut (berkonsultasi dengan dosen pembimbing) merupakan 

masalah bagi saya 

    

54 Penundaan tersebut (merevisi skripsi) merupakan masalah bagi saya     
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Lampiran 

 
ANGKET KEBUTUHAN MAHASISWA 

KEBUTUHAN PANDUAN UNTUK MENGURANGI PROKRASTINASI 

AKADEMIK MAHASISWA 

 

Assalamuaaikum warahmatullahi wara, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swasti  

Mahasiswa, 

Dalam upaya mengurangi prokastinasi akademik mahasiswa, kami ingin mengidentifikasi kebiasaan menunda 

kegiatan akademik yang Anda lakukan. Hasilnya diharapkan dapat untuk mengembangkan model rancangan 

panduan untuk mengurangi prokastinasi akademik mahasiswa di Indonesia. Atas kesediaan Anda disampaikan 

terima kasih.   

        Salam, 

        Adi Atmoko 

A. IDENTITAS 

 1 Nama universitas  
 
 

2 Jurusan/ prodi / Fakultas  

3 Fasilitas belajar  yang di miliki 
sebagai milik pribadi 
mahasiswa 
(beri tanda centrang yang 
sesuai, boleh lebih dari satu) 

Smartphone     
Laptop           
PC (Personal Computer)  
Printer     
Scanner   
 Kamar belajar 
 Kendaraan pribadi untuk transportasi ke kampus 
 Buku-buku perkuliahan 
 Jaringan internet 

 
 
 
B. Angket 
Berilah tanda () pada alternatif jawaban  pada kotak yang telah disediakan atau mengisi uraian pada pertanyaan 
yang membutuhkan jawaban: 
  

No  PERTANYAAN ALTERNATIF JAWABAN 

1 Apakah Anda pernah mengalami masalah? Ya 
 Tidak 

2 Problematik(permasalahan) apa yang sering  Anda 
alami? 

 Keuangan 
 Keluarga 
 Pacaran  
 hubungan dengan teman 
 pekerjaan 
 masa depan yang belum jelas 
 belajar di Perguruan Tinggi 
 hubungan dengan Dosen 
 lainnya, sebutkan 
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3 Apakah yang Anda lakukan, ketika mengalami 
masalah? 

 Bercerita kepada teman 
 Bercerita kepada orang tua 
 Mencari bantuan professional (konselor, 

psikolog) 
 Mencari hiburan dengan nongkrong, ke 

Mall dll 
 Membiarkan masalah tanpa berusaha 

menyelesaikan 
 lainnya, sebutkan 
 
 

4 Apakah Anda membutuhkan layanan konseling? Ya Tidak 

5 
 

Pernahkan anda mendengar  istilah  bimbingan dan 
konseling ? 

Sudah 
Belum     
Baru mendengar 

6 Apakah anda sudah pernah mengikuti kegiatan 
konseling? 

Pernah 
Belum Pernah 

7 Kapan Anda pertama kali mengikuti konseling?  Saat SMP (ke guru BK/BP) 
Saat SMA (ke guru BK/BP) 
 Saat Kuliah 
 Melalui Lembaga Psikologi 
 Melalui Konseling online di Televisi/Radio 
  lainnya, sebutkan 
 

8 Bagaimanakah proses konseling yang Anda ikuti? 
Berilah tanda () pada alternatif jawaban 

Tatap muka dengan konselor 
Tatap muka dengan psikolog atau ahli lain 
 Via telepon/ Handphone 
 Online menggunakan email 
Online (menggunakan media sosial. 
Contoh: facebook, Instagram, WA) 
 Bibliokonseling (menggunakan buku 
bacaan) 
Campuran dari beberapa di atas 
Sebutkan: 
 

9 Apakah Anda pernah mempelajari  bahan bacaan 
terkait konseling? 

Ya Tidak 

10 Jika “Ya” bahan konseling apa saja yang pernah 
anda baca? 
Berilah tanda () pada alternatif jawaban   
 
 
 
 

Buku  
 Makalah 
 Jurnal 
 Blog/ Website yang membahas Konseling 
PowerPoint dan sejenisnya 
Audio 
Video 
 Sumber Belajar Berbasis Internet (web, 

facebook, youtube, dll) 
Sumber Belajar Berbasis aplikasi Mobile 

(HP, WA, playstore, dsb) 
Lainnya, sebutkan: 
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11 Pernahkah anda melakukan kebiasaan  “menunda 
belajar” (prokasinasi akademik) 
 

Ya Tidak 

12 Jika “Ya” menunda belajar seperti apa yang anda 
lakukan? 
 
 
 
 

 menunda untuk mengerjakan tugas kuliah 
 menunda untuk belajar sampai menjelang 

ujian 
 menunda untuk mengikuti kuliah 
 membuang-buang waktu sebelum belajar 
 memilih untuk  bermain daripada belajar 
 memilih untuk bermain HP daripada 

belajar 
 memilih untuk nongkrong atau keluar 

dengan teman daripada belajar 
  Menunda penyelesaian skripsi/tugas akhir 
  Lainnya, sebutkan: 
 
 
 

13 Apakah Anda pernah mendengar tentang 
pandangan Suryomentaram? 

Ya Tidak 

14 Jika “Ya” dari mana anda mengetahui pandangan 
Suryomentaram? 
 

Buku  
koran  
majalah 
internet 
 dari info teman 
 lainnya, sebutkan: 
 

15 Model pemberian layanan seperti apa yang Anda  
harapkan? 

 offline  
 online 

16 Teknik layanan konseling seperti apa yang Anda 
harapkan? 

 tatap muka 
 aplikasi e-konseling 
  WhatsApp 
 chatting 
 lainnya, sebutkan: 
 
 

17  Apakah anda setuju perlu adanya panduan/model 

konseling  kearifan local berdasar 

pandangan Suryomentaram untuk 

mengurangi prokastinasi akademik dan 

permasalahan mahasiswa? 

 

 Ya 
 Tidak   

18 Layanan  Konseling seperti apakah yang anda inginkan? 
 
 
 
 
 
 

 


