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Abstrack 

This study aims to determine the relationship between self-control with procrastination and to see the 

differences in procrastination in Javanese and nomad students. Procrastination is a delay that is 

carried out intentionally and repeatedly in completing a task until the desired time limit so that 

procrastination becomes a bad habit because doing the task is followed by unpleasant feelings and 

then produces something that is not good as well. The variables of this study consisted of self-control 

between students outside Java and Java as the independent variable and problem-focused 

procrastination as the dependent variable. The hypothesis proposed in this study is that there is a 

negative relationship between the two variables. The participants of this study were students of the 

University of 17 August 1945, Surabaya, especially the class of 2019 which amounted to 130 students. 

Research data obtained by distributing questionnaires to subjects who are considered to meet the 

characteristics of the participants. This study uses a quantitative approach to test the proposed 

research hypothesis. The data analysis technique using the Spearman test and t test by utilizing the 

statistical assistance of Package For the Social Sciences (SPSS) version 16.0 for windows obtained 

significant results where there is a negative correlation between self control and procrastination so 

that the proposed hypothesis can be accepted. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self control dengan prokrastinasi dan 

melihat perbedaan prokrastinasi pada mahasiswa Jawa dan perantau. Prokrastinasi adalah suatu 

penunda yang dilakukan sengaja dan berulang- ulang dalam menyelesaikan suatu tugas sampai 

batas waktu yang diinginkan sehingga prokrastinasi menjadi suatu kebiasaan yang kurang baik 

karena dalam mengerjakan tugas tersebut diikuti dengan perasaan yang kurang menyenangkan 

kemudian menghasilkan sesuatu yang kurang baik pula. Variabel penelitian ini terdiri atas self 

control antara mahasiswa luar Jawa dan Jawa sebagai variabel bebas serta prokrastinasi berfokus 

masalah sebagai variabel terikat. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adanya hubungan 

negative antara kedua variabel. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 17 agustus 

1945 Surabaya khususnya angkatan 2019 yang berjumlah 130 mahasiswa. Data penelitian 

diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada subjek yang dianggap memenuhi karakteristik 

partisipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian 

yang diajukan. Teknik analisi data menggunakan uji spearman dan uji t dengan memanfaatkan 

bantuan program statistical Package For the Social Sciences(SPSS) versi 16.0 for windows 

memperoleh hasil signifikan dimana ada kolerasi negative antara self control dan prokrastinasi 

sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

Kata Kunci : Prokrastinasi, self control, Asal Mahasiswa  
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Pendahuluan  

           Keberhasilan atau kesuksesan seseorang untuk meraih cita-cita ditentukan dari sikap yang 

sungguh-sungguh dan menekuni berbagai hal, termaksud dalam menjalankan studi di perguruan 

tinggi sebelum terjun dalam dunia kerja. Proses studi yang lancar, sangat ditentukan oleh mahasiswa 

dalam menjalankan proses perkuliahannya. Hal ini penting agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu 

dengan hasil yang sesuai dengan harapan. 

          Mahasiswa yang sadar tentang perannya sebagai pelajar, tentu memandang tugasnya menjadi 

bagian penting dalam proses pembelajaran, berbeda dengan mahasiswa yang tidak bersungguh- 

sungguh dalam perkuliahan sehingga dapat mengabaikan atau menunda-nunda dengan berbagai 

alasan yang berdampak ketidak lancaran studinya, nilai-nilai yang tidak maksimal hingga tidak dapat 

lulus tepat waktu. 

         Fakta bahwa masih banyak mahasiswa menunda melakukan tugas perkuliahannya ternyata 

cukup banyak diungkapkan dalam berbagai penelitian. Salah satunya peneletian Surijah (2007) yang 

menyebutkan ada 316 mahasiswa fakultas Psikologi Surabaya yang diteliti, 30,9% diantaranya 

cenderung tinggi prokastinasinya, sehingga mengalami kerugian materi (karena harus membayar 

biaya kuliah lebih lama akibat tidak segera lulus) dan kerugian imateriil karena mengalami kegagalan 

terus menerus dari perkuliahannya.  

         Penelitian yang lebih lama, juga telah diungkapkan Solomon & Rothblum (1984) bahwa 

mahasiswa melakukan prokrastinasi secara bervariasi terhadap tugas akademik. Diungkapkan dalam 

penelitian tersebut 342 orang mahasiswa Amerika yang menjadi subjek penelitiannya, 46% 

mahasiswa melakukan prokrastinasi terhadap tugas menulis, 27,6% mahasiswa melakukan 

prokrastinasi terhadap belajar untuk persiapan ujian, 30,1% mahasiswa melakukan prokrastinasi 

terhadap tugas membaca, 10,6% mahasiswa melakukan prokrastinasi terhadap tugas administratif, 

23% mahasiswa melakukan prokrastinasi dalam menghadiri perkuliahan dan 10,2% mahasiswa 

melakukan prokrastinasi terhadap aktivitas perkuliahan secara umum. 

          Fakta lain dikemukakan Muyana (2018) bahwa 229 mahasiswa prodi BK yang diteliti 

cenderung prokrastinasinnya tinggi (81%) dalam beberapa aspek yaitu keyakinan akan kemampuan, 

gangguan perhatian, faktor sosial, manajemen waktu, inisiatif, pribadi dan kemalasan. Fenomena 

lainnya juga dikemukakan Sinta, Suroso & Adnani, (2020) dalam penelitiannya bahwa prokrastinasi 

merupakan hal yang umum di Universitas Negeri di Surabaya. Penelitian yang melibatkan 274 

mahasiswa Fakultas Keolahragaan tersebut menginformasikan bahwa 62% diantaranya 

prokrastinasinya sedang dan 21% diantaranya prokrastinasinya tinggi, dimana hasil observasi yang 

dilakukan mahasiswa perantau yang berinisial (LA) menunjukkan bahwa subyek mengalami 

prokrastinasi akademik dalam masa studinya yaitu subyek tidak dapat lulus tepat waktu. Banyak 

kegiatan tidak penting yang dilakukan oleh subyek, seperti pergi jalan-jalan bersama teman, 

melakukan travelling, menonton drama Korea dan terkadang bermain game online. Subyek seringkali 

mengabaikan tugas kuliahnya dan membiarkan semua tugasnya menumpuk. Subyek juga sering 

mengerjakan tugas dengan sistem kebut semalam, serta kurang memperhitungkan waktu pengerjaan 

tugas 

          Mahasiswa perantauan yaitu seorang mahasiswa yang berasal dari lingkungan yang secara 

budaya berbeda dengan daerah tempat rantauan. Mahasiswa datang dengan tujuan berkuliah, 

menetap dalam kurun waktu tertentu untuk jangka waktu lama atau tidak yang biasanya dengan 

maksud kembali pulang dan dengan satu hal yang menjadi motivasi utama yaitu untuk menyelesaikan 

studinya di perguruan tinggi yang terdapat di lingkungan barunya tersebut Devinta, dkk (2015). 



         Angela (2012) yang menggunakan 80 mahasiswa Jawa dan 80 mahasiswa Cina yang terdiri dari 

87 mahasiswa laki-laki dan 73 perempuan. Fakta yang lain juga Angela (2012) menggunakan 80 

mahasiswa Jawa dan 80 mahasiswa Cina yang terdiri dari 87 mahasiswa laki-laki dan 73 perempuan, 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa mahasiswa dengan etnis cina cenderung tidak melakukan 

prokastinasi karena mereka tidak memandang apakah itu tugas yang sulit atau pun mudah mereka 

akan tetap menyelesaikan sebulum waktu deadline yang diberikan dosen berbeda dengan mahasiswa 

Jawa yang menjadi subjek penelitian banyak memilih untuk menunda tugas dan mereka tidak 

memandang apakah tugas tersebut ringan maupun sulit, mereka cenderung memilih melakukan 

aktivitas yang lebih menyenangkan dibandingkan menyelesaikan tugas-tugas kuliah.  

        Mahasiswa perantau dan mahasiswa bukan perantauan yang melakukan prokrastinasi menjadi 

menarik untuk diamati. Bagaimanapun, mahasiswa-mahasiswa yang bukan berasal dari daerah yang 

sama dengan universitas tempat studi mereka, umunya memiliki tekanan lebih besar untuk 

menyelesaikan studynya tepat waktu. Besarnya biaya yang harus di tanggung dan harapan-harapan 

orang tua harusnya menjadikan mereka para mahasiswa perantau ini harus sungguh-sungguh dalam 

studinya sehingga seharusnya tidak melakukan penunda-nundaan tugas atau prokrastinasi agar 

proses studi mereka lancar. Meskipun mahasiswa bukan perantau pun sebaiknya tidak prokrastinasi 

tetapi mahasiswa perantau jauh lebih besar tuntutannya dari sisi waktu studi dan biaya studi sehingga 

seharusnya tidak membuat mereka menjadi prokrastinasi. Ferrari (1995) juga menyebutkan bahwa 

prokrastinasi merupakan suatu penundaan yang sengaja dilakukan pada tugas penting kemudian 

dilakukannya secara berulang-ulang dan menimbulkan perasaan tidak nyaman secara subjektif 

        Permasalahan diatas tampak pula dialami oleh mahasiswa untag Surabaya dimana berdasarkan 

hasil Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan jumlah subjek 10 mahasiswa perantau 

yang berasal dari Ambon, Tomia, Wanci, Ternate, Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Palu, 

Nias dan Medan didapati bahwa terjadinya prokrastinasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan, 

selain itu sebagian dari subjek tidak dapat mengontrol dirinya ketika sedang diajak untuk 

nongkrong bersama dengan teman-temannya, begitupun pada 10 mahasiswa Jawa berdomisili 

Surabaya yang didapati cenderung tidak mengalami prokrastinasi karena lebih dikontrol oleh orang 

tuanya sehingga mereka lebih cenderung menyelesaikan tugas terlebih dahulu 

         Kondisi demikian dapat menjadi pemicu terjadinya self control rendah atau pun mengalami self 

kontrol tinggi. Ghufron & Risnawati (2011) dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk 

memodifikasi perilaku, kemampuan seseorang dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang 

tidak diinginkan, dan kemampuan seseorang untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu 

yang diingnkan kemudian Averill (1973) juga mengatakan self control adalah kemampuan seseorang 

dalam memodifikasi perilaku dan mengolah informasi yang tidak diinginkan serta memilih suatu 

tindakan berdasarkan sesuatu yang telah diyakini. Dinyatakan Yosefhin, Widya & Agus, (2016) 

mahasiswa yang melakukan prokrastinasi biasanya sulit dalam mengontol diri ataupun mengelolah 

waktu, karena mereka tidak memulai atau segera menyelesaikan tugasnya sehingga tidak optimal.  

        Berdasarkan penjelasan beberapa teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

self control tinggi maka prokrastinasi tidak akan terjadi sebaliknya juga jika seorang mahasiwa 

memiliki self contro rendah maka prokrastinasi terjadi, seperti yang dikatakan oleh Ray (2011) sacara 

umum self control yang rendah mengacu pada ketidakmampuan seseorang menahan diri dalam 

melakukan segala sesuatu dan tidak memedulikan konsekuensi dalam jangka panjang kemudian 

seseorang yang memiliki self control tinggi dapat menahan dari hal-hal yang berbahaya dengan 

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang akibat sebuah perilakunya, seperti misalnya ketika 

memiliki tugas-tugas yang banyak maka individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan 

menahan dirinya sedemikian rupa untuk tidak melakukan penundaan terhadap tugas-tugas tersebut, 



memilih berkonsentrasi mengerjakan tugasnya meski banyak dan memilih untuk tidak bersenang-

senang sebelum tugasnya selesai dikerjakan.  

       

Metode  

          Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis kolerasi dan komperati. Menurut 

Hasan (2002), dimana data yang dihasilkan dari hasil penelitian adalah berwujud data kuantitatif, 

yakni data yang berbentuk bilangan. Pendekatan kuantitatif akan diperoleh signifikansi pendekatan 

kelompok atau signifikansi hubungan antar varuiabel yang di telitiVariabel dalam penelitian ini terdiri 

atas dua variabel yakni : self control, mahasiswa Luar Jawa dan Jawa (X) dan prokastinasi (Y). 

Populasi  pada penelitian ini adalah mahasiswa Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

angkatan 2019 terdiri dari 259 mahasiswa yang terbagi menjadi mahasiswa Jawa 179 orang dan 

mahasiswa luar Jawa 80 orang. 

         Partisipan atau sampel dalam Sugiyono (2011) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian dari populasi 

yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan 

oleh pertimbangan- pertimbangan yang ada. Jumlah populasi 259 yang terdiri dari mahasiswa Jawa 

179 dengan karakteristik yang berdomisili Jawa yang tinggal bersama dengan orang tua dan 

mahasiswa perantau 80, dengan karakteristik yang berdomisili luar Jawa yang jauh dari orang tua. 

Sampel dalam penelitian ini diambil 50% dengan menggunkan teknik proportional random sampling, 

sehingga mahasiswa Jawa sebanyak 90 orang dan mahasiswa perantau (luar Jawa) sebanyak 40 

orang, jadi total keseluruhan sampel yang akan digunakan sebanyak 130 mahasiswa. 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar angket 

yang berisi kuesioner pertanyaan prokastinasi dan self control. Pertanyaa-pertanyaan tersebut 

kemudian di bagikan melalui google form yang nantinya akan diisi oleh responden yang sesuai 

dengan kriteria dibutuhkan yaitu mahasiswa Jawa dan perantau. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan SPSS versi 16 for Windows dengan menggunakan uji normalitas, uji linearitas, iju 

homogenitas, uji spearman dan uji t.  

 

Definisi Operasional Prokrastinasi 

        Prokrastinasi menurut Ferrari (1995) menyebutkan bahwa prokrastinasi merupakan suatu 

penundaan yang sengaja dilakukan pada tugas penting, kemudian dilakukannya secara berulang-

ulang dan menimbulkan perasaan tidak nyaman secara subjektif. Prokastinasi dalam penelitian ini 

disusun berdasarkan teori dari Ferrari (1995), yang mempunyai beberapa indikator :  

1. Perceived time (Gagal dalam menepati deadine) 

         Mahasiswa yang melaukan prokrastinasi akan gagal dalam menepati deadine. Mahasiswa 

lebih menyukai melakukan segala sesuatu sekarang tanpa memikirkan atau mempertimbangkan 

masa depannya. Seorang mahasiswa yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa seharusnya tugas 

yang dia hadapai harus diselesakan segera tetapi mahasiswa tersebut lebih memilih untuk tidak 

melakukan dengan segera, hal ini dapat mengakibatkan mahasiswa gagal dalam memprediksikan 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. 

2. Intention-action (Celah antara keinginan dan tindakan).  

         Perbedaan antara keinginan dan tindakan nyatanya terwujud pada kegagalan yang 

dialami oleh beberapa mahasiwa dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas walaupun 

mahasiswa tersebut sangat mempunyai keinginan untuk mengerjakannya. Hal ini terkait juga 

sama dengan kesenjangan antara waktu rencana dan kinerja. Mahasiswa yang melakukan 



prokrastinasi sebelumnya telah merencankan untuk memulai mengerjakan tugas yang di dapatkan 

pada waktu yang telah ditentukan akan tetapi mahasiswa yang mengalami prokrastinasi 

cenderung kesulitan dalam melakukan sesuatu sesuai batas waktu yang diingikan tetapi setelah 

waktunya yang diinginkan tiba mahasiswa tersebut lebih memilih melakukan aktivitas yang 

menurut dia lebih menyenangkan sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan 

dalam menyelesaikan tugas secara maksimal. 

3. Emotional distres (Rasa tertekan saat menunda tugas),  

          Mahasiswa yang malakukan prokrastinasi akan mengalami perasaan yang kurang nyaman 

karena mahasiswa tersebut akan mendapatkan konsekunesi negatif dari apa yang telah dia 

lakukan sebelumnya dan akan memicu timbulnya kecemasan dalam dirinya. Emotional distres 

sendiri adalah timbulnya perasaan cemas dari mahasiswa yang melakukan prokrastinasi. 

Pertama-tama mahasiswa tersebut akan tenang dan berfikir bahwa waktu yang dia miliki masih 

lumayan banyak akan tetapi tanpa dia sadari bahwa waktu yang diingikna sudah hampir habis, 

hal ini akan mengakibatkan timbulnya perasaan cemas dari mahasiswa tersebut karena belum 

menyelesaikan tugas. 

4. Perceived ability (keyakinan terhadap kemampuan diri).  

         Keraguan-raguan terhadap diri sendiri dapat menyebabkan seorang mahasiswa melakukan 

prokrastinasi, karena mahasiswa tersebut merasa takut akan kegagalan atas apa yang telah dia 

lakukan kemudia mahasiswa tersebut menyalahkan dirinya sendiri sebagai orang yang tidak bisa 

mengerjakan sesuatu, untuk menghindari munculnya perasaan seperti itu kadang mahasiswa 

dapat menghindari tugas-tugas yang telah diberikan karena takut akan pengalaman kegagalan 

yang sudah pernah dilaluinya sebelumnya. 

       Adapun untuk mengukur beberapa indikator diatas maka peneliti menggunakan skala likert. 

Arikunto (2005) mengatakan bahwa skala likert kuisioner adalah sebuah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-

hal yang mereka ketahui. Setelah itu subjek diminta untuk memilih salah satu dari empat alternatif 

jawaban yaitu (SS) sangat sesuai, (S) sesuai, (N) netral, (TS) tidak sesuai, dan (STS) sangat tidak 

sesuai. Pemberian skor dilakukan dengan mempertimbangkan jenis item, apakah favorable atau 

unfavorable. Penialain yang akan diberikan pada pernyatan favorable tersebut memiliki bobot nilai 

1-5 yang berarti semakin ke kanan maka jawabannya semakin tinggi sedangkan unfavorable angka 

atau skor bergerak dari angka 5-1 semakin ke kiri nilainya semakin besar atau tinggi kebalikan dari 

item favorable 

        Adapun hasil dari uji validitas dan reabilitas dilakukan sebanyak 3 kali putaran, dimana putaran 

pertama terdiri dari 54 nilai kolerasi bergerak dari -0,567 sampai dengan 0,633 kemudian putaran 

kedua terdiri dari 40 nilai kolerasi bergerak dari 0,269 sampai dengan 0,631 dan putaran terakhir  

yang terdiri 39 aitem valid dengan nilai kolerasi bergerak dari 0,317 sampai dengan 0,648. Dengan 

cronbach alpha sebesar 0,930  

 

Definisi Operasional Self Control  

        Averill (1973) mengatakan self control adalah kemampuan seseorang dalam memodifikasi 

perilaku dan mengolah informasi yang tidak diinginkan serta memilih suatu tindakan berdasarkan 

sesuatu yang telah diyakini. Self control dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori dari Averill 

(1973), yang mempunyai beberapa indikator : 

 

 



1. Mengontrol perilaku (Behavior Control) 

          Mengontrol perilaku adalah kesiapan terjadinya respon yang dapat mempengaruhi atau 

memodifikasi keadaan yang kurang menyenangkan. Mengontrol perilaku juga mempunya 

komponen, dimana komponen tersebut terbagi menjadi dua, yang pertama mengatur 

pelaksanaan (regulated administration) dan yang kedua kemampuan memodifikasi stimulus 

(stimulus modifiability). Kemampuan dalam mengatur pelaksanaan adalah kemampuan 

seseorang dalam menentukan siapa yang dapat mengendalikan keadaan maupun siatuasi dia 

sekarang, sedangkan kemampuan memodifikasi perilaku merupakan kemampuan seseorang 

dalam mengetahui kapan dan bagaimana suatu stimulus itu nanti akan dia hadapi. 

2. Mengontrol kognitif (Cognitive control) 

         Kontrol kognitif merupakan kemampuan dalam mengatasi atau mengendalikan diri 

sendiri dalam menerima informasi yang kurang diinginkan dengan cara menginterpretasi, 

menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi 

psikologis atau mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif mempunya dua komponen, yang 

pertama memperoleh informasi (information gain) dan yang kedua melakukan penilaian 

(appraisal). Memperoleh informasi sebelumnyan maka seseorang dapat mengantisipasi 

keadaan tersebut dengan penuh pertimbangan, sedangkan dengan melakukan penilain 

seseorang akan memperhatikan suatu peristiwa dari segi positif secara subjektif 

3. Mengontrol kepuasan (Decesional control) 

         Mengontrol kepuasan diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengendalikan 

dirinya sendiri dalan memilih sesuatu yang diyakini atau yang dia setujui, jadi dalam 

mengontrol diri akan sangat berfungsi dan penting karena nanti seseorang dapat menentukan 

pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri 

individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan 

         Adapun untuk mengukur beberapa indikator diatas maka peneliti menggunakan skala likert. 

Arikunto (2005) mengatakan bahwa skala likert kuisioner adalah sebuah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-

hal yang mereka ketahui. Setelah itu subjek diminta untuk memilih salah satu dari empat alternatif 

jawaban yaitu (SS) sangat sesuai, (S) sesuai, (N) netral, (TS) tidak sesuai, dan (STS) sangat tidak 

sesuai. Pemberian skor dilakukan dengan mempertimbangkan jenis item, apakah favorable atau 

unfavorable. Penialain yang akan diberikan pada pernyatan favorable tersebut memiliki bobot nilai 

1-5 yang berarti semakin ke kanan maka jawabannya semakin tinggi sedangkan unfavorable angka 

atau skor bergerak dari angka 5-1 semakin ke kiri nilainya semakin besar atau tinggi kebalikan dari 

item favorable 

      Adapun hasil dari uji validitas dan reabilitas dilakukan sebanyak 2 kali putaran, dimana putaran 

pertama yang terdiri dari 30 nilai kolerasi bergerak dari 0,037 sampai dengan 0,680 dan putaran 

terakhir yang terdiri 27 aitem valid dengan nilai kolerasi bergerak dari 0,308 sampai dengan 0,674 

dengan cronbach alpha sebesar 0,902  

 

 

 

 

 

 

 



Hasil  

1. Uji Normalitas  

Tabel 1. Uji Normalitas Prokastinasi dan Self Control  

 Kolmogorov-Smirnov 

Variabel Statistic Df p Keterangan 

Prokastinasi* Self Control 0,075 

 

130 

 

0,709 

 

Normal 

 

Sumber : Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16 for Windows 

2. Uji Linieritas  

Tabel 2. Uji Linieritas 

Variabel F p Keterangan 

Prokastinasi-Self Control 1,610 0,029 p < 0,05  

Tidak Linier 

Sumber : Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16 for Windows 

 

3. Uji Homogenitas  

Tabel 3. Uji Homogenitas 

Variabel df1 df2 p Keterangan 

Prokastinasi-Self Control 1 128 0,899 p > 0,05  

Homogen 

 

4. Uji Spearman  

Tabel 4. Uji Spearman 

Rxy     p            Keterangan 

0,884 0,000 Sangat signifikan (p < 0,05) 

Sumber : Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16 for Windows 

        Berdasarkan hasil Uji diatas, diperoleh rxy = -0,884 pada p = 0,000 (p < 0,05) sehingga signifikan 

artinya artinya, variabel prokrastinasi berkolerasi secara signifikan dengan variabel self control maka 

hipotesa penelitian menyebutkan bahwa ada kolerasi negative yang signifikan antara self control 

dengan prokrastinasi diterima. Adanya kolerasi negative yang artinya semakin tinggi self control 

maka semakin rendah prokrastinasi begitupun sebaliknya jika self control rendah maka semakin 

tinggi prokrastinasi, sehingga prokrastinasi yang tidak diinginkan dapat terjadi. 

       Sumbangan efektif yang dilihat dari R 2 sebesar 0,78= (78%), berarti ada variabel 22% variabel 

lain yang dapat mempengaruhi prokrastinasi. 

5. Uji t  

Tabel 5. Uji t 

Kelompok     T   p                  Keterangan 

Mahasiswa Jawa 

Mahasiswa Perantau 

-4.846 
-4.819 

0,000 Sangat signifikan (p < 0,05) 

       Berdasarkan uji T diatas diperoleh p < 0,05 sehingga signifikan yang artinya terdapat perbedaan 

antara prokrastinasi pada mahasiswa Jawa dan perantau. 



Pembahasan  

  Diterimanya hipotesis penelitian ini, menunjukan bahwa hasil penelitian ini mendukung 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa self control berkolerasi 

negative dengan prokrastinasi, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Aini & Mahardayani (2011) 

dan Nurlatifah (2018). Penelitian tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa pada dasarnya self 

control sangatlah penting untuk setiap mahasiwa karena self control sangat mempengaruhi 

prokrastinasi, artinya semakin semakin tinggi self control maka semakin rendah prokrastinasi 

begitupun sebaliknya semakin rendah self control maka semakin tinggi prokrastinasi yang terjadi 

pada setiap mahasiswa. Ditekankan lagi pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlatifah (2018) 

dimana dia mengatakan bahwa self control berkaitan dengan bagaimana mahasiswa dapat 

mengendalikan emosi serta dorongan dari dalam diri. Sebenarnya self control sangat dapat membantu 

seorang mahasiswa apabila mahasiswa tersebut mamiliki semangat dan kayakinan terhadap diri 

mereka sehingga prokrastinasi yang tidak diinginkan tidak terjadi. 

         Averill (1973) mengatakan bahwa ada beberapa aspek pada self control, kontrol personal yaitu 

mengontrol perilaku (behavior control), mengontrol kognitif (cognitive control), mengontrol 

keputusan (decesional control). Aini & Mahardayani (2011) adanya self control pada setiap 

mahasiswa menjadikan mahasiswa tersebut mampu memandu atau mengarahkan dan mengatur 

perilaku. Thalib, (2010) mengatakan bahwa seorang mahasiswa yang memiliki self control tinggi 

dapat mengontrol perilaku untuk dengan segera mengerjakan atau menyelesaiakn tugas. Mahasiswa 

tersebut mampu mengatur stimulusnya, sehingga dapat mengetahui bagaimana dan kapan suatu 

stimulus yang tidak dikehendaki (stimulus yang dapat memperlambat penyelesaian tugas) dan 

mampu menghadapi stimulus tersebut, sehingga mahasiswa tersebut dapat mengantisipasi peristiwa 

yang dapat menghalangi dalam menyelesaikan tugas selain itu mahasiswa dapat mengambil 

keputusan yang tepat dalam setiap masalah yang berhubungan dengan penyelesaian tugas. Sebaliknya 

jika seorang mahasiswa cenderung yang miliki self control rendah maka otomatis kemampuan yang 

telah disebutkan diatas juga rendah, sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas 

dengan segera. 

         Seorang mahasiswa dengan self control tinggi akan bekerja keras dengan segala kekuatannya 

agar tugas yang mahasiswa tersebut hadapi dapat selesai dengan tepat waktu, jika self control yang 

dimiliki seorang mahasiswa tersebut rendah maka mahasiswa tersebut akan tidak segera 

mengerjakan tugasnya dan memilih untuk menunda kemudian memilih untuk melakukan aktifitas lain 

yang lebih menyenangkan Aini & Mahardayani (2011). Berdasarkan pengaruh self control terhadap 

prokrastinasi dalam menyelesaikan tugas pada setiap mahasiswa tampak pada sumbangan efektif 

sebesar 78% artinya ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi prokrastinasi seperti, salah satu 

aspek yang disebutkan oleh ferrary, dkk., & Stell (1995) yaitu emotional distres dimana mahasiswa 

yang melakukan prokrastinasi akan mengalami perasaan kurang nyaman karena mahasiswa tersebut 

akan mendapatkan konsekuensi negatif dari apa yang telah dilakukan sebelumnya sehingga timbulnya 

perasaan cemas atas apa yang telah dilakukan. 

Salah satu aspek yang disebutkan oleh fibrianti (2009) keterlambatan dalam mengerjakan tugas, 

dimana mahasiswa yang melakukan prokrastinasi biasanya lebih memerlukan waktu yang lama untuk 

mempersiapkan diri secara berlebihan, maupun melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam 

penyelesaian tugas tanpa memperhitungkan keterlambatan waktu tindakan tersebut yang bisa 

mengakibatkan mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan tugas. Salah satu aspek juga yang disebutkan 

oleh Tamami (2011) yaitu blaming others (menyalahkan orang lain) biasanya aspek ini berfokus 

terhadap kecenderungan untuk menghindarkan tanggung jawab dari diri sendiri dan kemudian 



menyelahkan orang lain. 

  

Kesimpulan  

         Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 130 mahasiswa yang terdiri dari 90 

mahasiswa Jawa dan 40 mahasiswa perantau dapat ditarik kesimpulan adanya hubungan yang negatif 

dan signifikan antara self control dengan prokrastinasi pada mahasiswa Jawa dan perantau dengan 

nilai korelasi -0,884 yang berarti tingkat korelasi antara variabel self control dengan prokrastinasi 

sangat kuat dengan nilai signifikansi sebesar p = 0,000 (p < 0,05). Maknanya, semakin rendah self 

control yang di miliki oleh mahasiswa, maka semakin tinggi tingkat prokrastinasi begitupun 

sebaliknya semakin tinggi self control, maka semakin rendah pula prokrastinasi yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, makan saran yang 

diberikan kepada mahasiswa disarankan agar meningkatkan self control karena jika self control 

rendah maka prokrastinasi dapat terjadi sebaliknya jika self control tinggi maka prokrastinasi tidak 

akan terjadi kemudian agar prokartinasi tidak terjadi maka mahasiswa lebih meningkatkan atau 

mengontrol perilaku, mengontrol kognitif dan mengontrol kepuasan sehingga prokrastinasi tidak 

terjadi.  

        Sementara saran kepada Peneliti selanjutnya disarankan agar melihat beberapa aspek lain untuk 

dijadikan variabel berikutnya selain self control. Selain itu pada penelitian ini jumlah subyek yang 

terbatas dikarenakan proses pengambilan data yang terkendala akibat Covid-19. Hasil pada penelitian 

ini juga membuktikan bahwa sumbangan efektif pada penelitian ini sebesar 78% yang artinya ada 

variabel lain yang dapat mempengaruhi prokrastinasi seperti regulasi diri, dukungan sosial dan 

prestasi belajar pada mahasiswa yang membawa implikasih pada penelitian selanjutnya agar 

menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi prokrastinasi 
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