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ABSTRAK 
 

Penelitian yang dilakukan di Pacitan ini ingin mengungkap tentang 
perjokian skripsi antara mahasiswa dengan joki skripsi. Dalam mengerjakan 
skripsi terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk 
menyelesaikan skripsi tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi mahasiswa tersebut 
mengambil jalan pintas yaitu menggunakan joki skripsi. Dari adanya mahasiswa 
yang mencari-cari orang yang mau membantu menegerjakan skripsi tersebut 
memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi para joki skripsi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan keputusan mahasiswa memilih menggunakan 
perjokian skripsi, keputusan joki skripsi bekerja sebagai joki dan mekanisme 
perjokian skripsi di Pacitan secara sosiologis. 

Penelitian ini menggunakan teori Pilihan Rasional James S. Coleman yang 
mana implikasi dari rasionalitas perjokian skripsi yaitu mahasiswa dan joki skripsi 
sebagai aktor melakukan perjokian skripsi dalam rangka mencapai tujuan dengan 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berdasarkan nilai dan pertimbangan 
tertentu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskripstif dengan 
strategi studi kasus yang mana melakukan wawancara mendalam terhadap 2 
mahasiswa dan 4 joki skripsi yang ada di Pacitan yang dilakukan dengan cara 
teknik Snowball.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui dengan melakukan 
perjokian skripsi, mahasiswa dapat menyelesaikan kripsi dengan efektif dan 
efisien. Sedangkan joki skripsi melakukan perjokian skripsi berawal dari 
permintaan temannya untuk membantu mengerjakan skripsi. Tujuan awalnya 
memang karena merasa kasihan akan tetapi karena dirasa mendatangkan 
keuntungan financial dan keuntungn pengembangan ilmu pengetahuan maka 
dilakukan beberapa kali oleh joki skripsi. Perjokian skripsi yang dilakukan oleh 
mahasiswa dan joki tersebut melihat sumber daya yang dimilikinya dan 
memanfaatkan seperti waktu, informasi, kondisi dan prestise.  
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ABSTRACT 
 

Research conducted in Pacitan is want to uncover about a thesis which made 
by other person between students with jockey a thesis.In working on a thesis there are 
some college students who experienced obstacles and difficulties to resolve the thesis. 
It is given for this students were taking a shortcut that is using jockey a thesis. From 
the fact that college students who rummages one who want to help the working on a 
thesis provide opportunities job for the jockey thesis.This research aims to explain a 
thesis which made by other persons in Pacitan in sociological not to view as the right 
thing or wrong. 

This research using the theory of rational choice James S. Coleman which 
implications of rationality cheating that students jockey a thesis as the actors do 
cheating on working thesis in achieving the purposes and advantage by utilizing 
resources and possessed by virtue of a particular.Used in this research strategies 
deskripstif qualitative approach to the cases where do the interview depth of 2 and 4 
students jockey a thesis on Pacitan conducted by way of snowball. 

Based on the results of research conducted known by doing perjokian thesis, 
hence thesis can be solved with effective and efficient.While jockeys do cheating 
started from demand his friend to help working on a thesis.Because deemed profitable 
then done several times both by jockey thesis. Cheating performed by a student and 
the jockeys see and using resources file as time the information condition and 
prestige. 
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