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KONTROL DIRI DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK PADA 

MAHASISWA YANG MENGERJAKAN SKRIPSI DI MASA PANDEMI 

 

Sri Rahayu1, Amalia Juniarly2 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri 

dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi di 

masa pandemi. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara kontrol diri 

dengan prokrastinasi akademik.  

Partisipan dalam penelitian ini adalah 150 orang mahasiswa yang 

mengerjakan skripsi di Universitas X angkatan 2016 dan 2017. Teknik sampling 

yang digunakan adalah teknik sampling kuota. Alat ukur yang digunakan adalah 

skala prokrastinasi akademik yang mengacu pada aspek – aspek dari Tuckman 

(1990) dan skala kontrol diri yang mengacu pada jenis – jenis dari Averill (1973). 

Analisis data penelitian menggunakan metode korelasi Pearson’s Product 

Moment menggunakan Program SPSS 16.00. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara kontrol diri dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi di Universitas 

X angkatan 2016 dan 2017 dengan nilai r = -0,312 dan p = 0,000 (p<0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki hubungan negatif dan signifikan pada 

prokrastinasi akademik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. 
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SELF-CONTROL WITH ACADEMIC PROCRASTINATION AMONG 

STUDENTS WHO WORKED ON THESIS DURING THE PANDEMIC 

 

 

Sri Rahayu1, Amalia Juniarly2 

 

ABSTRAC 

 

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

academic procrastination among students who worked on thesis during the 

pandemic. The hypothesis of this study is that there is a relationship between sel-

control and academic procrastination. 

Participants in this study were 150 students working on theses at X 

University  class of 2016 and 2017. The sampling technique used was the quota 

sampling technique. The measuring instrument used is the academic 

procrastination scale which refers to the aspects of Tuckman (1990) and the self-

control scale which refers to the type of Averill (1973). Analysis of research data 

using the Pearson’s Product Moment correlation method using the SPSS 16.00 

program. 

The result showed that there was a relationship between self-control and 

academic procrastination among students who worked on thesis at X University 

students class 2016 and 2017 with a value of r = -0,312 and p = 0,000 (p>0,05). 

This shows that self-control has a negative and significant relationship between 

academic procrastination. Thus the hypothesis proposed in this study is accepted. 

 

Keywoards: Self-Control, Academic Procrastination 
1Student of Psychologycal Programme of Medical Department, Sriwijaya 

Univeristy 
2Lecture of Psychologycal Programme of Medical Department, Sriwijaya 

Univeristy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) saat ini pertama kali 

ditemukan di Wuhan, Cina (Shi et al. 2020) dan telah diumumkan sebagai 

pandemi / wabah oleh WHO (Sohrabi et al, 2020). Secara global, penyebaran 

COVID-19 telah melanda 213 negara dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 

30.378.446, menyebabkan kematian sebanyak 951.132, dan angka sembuh 

mencapai 22.061.673 orang. Indonesia menempati urutan ke-23 kasus positif 

COVID-19, yaitu sebanyak 236.519 dengan jumlah kasus sembuh 170.774 dan 

meninggal sebanyak 9.336 orang, berdasarkan data per 18 September 2020 

(Worldometers, 2020). Kasus pandemi COVID-19 di Indonesia meningkat tajam 

sehingga pada 13 April 2020 pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan 

Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia untuk 

menghentikan penyebaran wabah ini diantaranya seperti melakukan lockdown di 

daerah zona merah, karantina wilayah, dan physical quarantine untuk membatasi / 

mengurangi penyebaran virus melalui kontak fisik (Nurkholis, 2020). Pemerintah 

Indonesia sendiri tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah namun 

menggunakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Wijayanti, 



2 

 

 
 

Yunita, & Dharmanto, 2020). Tidak hanya melakukan PSBB, pemerintah 

Indonesia juga menerapkan kebijakan work form home, social distancing, dan 

phsycal distancing untuk memutus rantai penyebaran covid-19 (Darmalaksana, 

Hambali, Masrur, & Muhlas, 2020; Siregar, Sugilar, Ugit, & Hambali, 2020). Hal 

ini membuat masyarakat diwajibkan untuk stay at home, beribadah, bekerja, dan 

belajar dari rumah (Widiyono, 2020). 

Kebijakan – kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk 

memutus mata rantai penyebaran COVID-19 berdampak pada berbagai sektor di 

seluruh dunia, khususnya sektor pendidikan di Indonesia (Herliandry, 

Nurhasanah, Suban, & Kuswanto, 2020). Pandemi ini mendesak pengujian 

pendidikan dalam jarak jauh pada skala yang belum pernah dilakukan dan terjadi 

secara serempak sebelumnya (Sun, Tang & Zuo, 2020). Pandemi ini juga 

menyebabkan banyak negara terpaksa membatalkan kelas bahkan sampai 

menutup sekolah (Purwanto et al, 2020). Pemerintah Indonesia, melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberlakukan 

pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk memperlambat penyebaran COVID-

19 serta tetap memastikan aktivitas pembelajaran tetap berlangsung meskipun 

pandemi (Wahyono, Husamah, & Budi, 2020). 

Kebijakan ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Nadiem Anwar Makariem, tentang pelaksanaan pendidikan dalam 

masa darurat COVID-19 (Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2020). 

Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus 
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Disease (COVID-19) (Menteri Pendidikan & Kebudayaan, 2020). 

Menindaklanjuti hal tersebut, berbagai perguruan tinggi merespon dengan 

mengeluarkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19. Rektor Universitas 

X telah mengeluarkan Surat Edaran terkait hal ini yaitu Surat Edaran Nomor 

003/UN9/SE.BUL.HT/2020 tentang pencegahan wabah Corona Virus Disease 

(COVID-19) di lingkungan Universitas X yang dikeluarkan pada tanggal 16 

Maret 2020 (Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Universitas X, 2020). 

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas X tersebut, pelaksanaan perkuliahan 

dianjurkan menggunakan daring. 

Pandemi ini pertama kali dilaporkan mewabah di Wuhan (China) pada 31 

Desember 2019 (Shorabi et al, 2020). Sementara itu, kompas.com (2020) 

memberitakan bahwa kasus covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 

Maret 2020. Sejak diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada 30 Januari 2020 

(Worldometer, 2020), pemerintah Indonesia segera mengeluarkan peraturan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020. Dilansir 

dari BBC News (2020) beberapa sekolah dan universitas mulai meniadakan kelas 

selama 2 minggu, namun di Universitas X rektornya baru mengeluarkan surat 

edaran pada tanggal 16 maret 2020 setelah terjadi pelonjakan kasus di Indonesia 

pada tanggal 13 maret 2020. 

Berdasarakan surat edaran yang dikeluarkan Mendikbud, beberapa 

universitas mulai menerapkan kebijakan dalam pelaksanaan perkuliahan termasuk 

praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester, bimbingan skripsi dan / 

atau tugas akhir, tesis, dan disertasi dilakukan secara daring (Ayu, 2020). 
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Termasuk salah satunya yaitu Universitas X di Sumatera Selatan. Menurut 

pengamatan peneliti di Universitas X, banyak mahasiswa tingkat akhir yang 

menunda pengerjaan skripsinya. Penundaan tersebut tidak hanya di satu fakultas, 

namun hampir di semua fakultas di Universitas X. Kondisi menunda ini 

diperkirakan salah satu penyebabnya adalah karena pandemi covid-19 yang sudah 

terjadi sejak pertengahan Maret 2020. 

Seperti yang dikemukakan oleh reponden berinisial I yang diwawancarai 

pada Sabtu, 23 November 2020. I adalah seorang mahasiswa fakultas kedokteran 

Universitas X angkatan 2016 yang sudah mengerjakan skripsi sejak Januari 2020. 

I mengaku bahwa dirinya sampai saat ini belum dapat menyelesaikan skripsinya 

karena pandemi. Padahal sebelum pandemi, I termasuk mahasiswa yang aktif di 

kelas dan mendapatkan IPK > 3,00 setiap semesternya. Saat ini IPK I adalah 3,43. 

Selama pandemi, I pulang ke kampung halamannya dan ternyata kondisi rumah I 

yang ramai dan teras berisik karena adik – adiknya membuat I tidak konsentrasi 

dalam mengerjakan skripsi. Dengan alasan tersebut, I menjadi badmood dan 

memilih mengerjakan skripsi ketika moodnya bagus saja. 

I mengaku bahkan dirinya belum melaksanakan seminar proposal karena 

skripsinya yang belum pernah selesai sampai bab 3. Pada saat semester 8, I sering 

berganti-ganti judul dan ketika penelitiannya tidak menemukan referensi, I stuck 

lalu membiarkan skripsinya berminggu-minggu. I juga mengatakan bahwa 

dosennya cukup baik, sering menanyai sudah sejauh mana progres skripsi I. 

Namun, I sendiri jarang merespon dosen pembimbingnya dikarenakan tidak tahu 

apa yang harus disampaikan pada dosennya. 
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I juga menyebutkan bahwa I merasa down dan kecewa dengan dirinya 

sendiri karena terus menunda-nunda pengerjaan skripsinya dikarenakan rasa 

malasnya. Namun, I juga kebingungan bagaimana caranya agar I tidak merasa 

malas mengerjakan skripsinya. Disebabkan tidak dapat bimbingan langsung 

dengan dosennya, I merasa tidak semangat mengerjakan skripsi. I merasa ketika 

bimbingan dilaksanakan secara daring, I tidak mendapatkan feelnya sehingga I 

menyepelekan waktu bimbingannya. I juga mengatakan bahwa I kesulitan dalam 

mendapatkan subjek penelitian karena pandemi. 

Responden berikutnya berinisial TR diwawancarai pada tanggal 23 

November 2020. TR adalah seorang mahasiswa fakultas pertanian Universitas X 

angkatan 2016 yang sudah mengerjakan skripsi sejak Januari 2020. TR bercerita 

bahwa skripsinya belum selesai karena dirinya malas mengerjakan. Padahal 

skripsi TR hanya seputar tanaman. Hingga saat ini, progress pengerjaan skripsi 

TR baru sampai tahap penyelesaian bab 1. Dosen pembimbing TR yang juga 

termasuk dosen tua tidak begitu mudah ketika bimbingan daring. Menurut TR, 

dosen pembimbingnya lebih enak membimbing ketika luring. 

Ketika TR kesulitan mencari bahan untuk skripsinya pun, TR memilih 

untuk mencari bahannya nanti dan menggunakan waktunya untuk main game 

catur atau game yang lainnya secara daring. Saat selesai bimbingan dengan dosen 

pun, TR tidak langsung mengerjakan revisiannya. TR hanya mengumpulkan 

bahan – bahan revisiannya, kemudian mengerjakan revisiannya di waktu yang 

lain. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa mahasiswa – 

mahasiswa tersebut mengalami beberapa kendala dalam penyelesaian skripsinya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Permatasari, Arifin, dan Padilah (2020) bahwa 

pada proses penyusunan skripsi ini mahasiswa dapat mengalami berbagai kendala, 

seperti membutuhkan waktu yang lama, dosen yang sulit dihubungi, proses 

mengerjakan yang rumit, dorongan orangtua agar cepat lulus, dan kondisi karena 

pandemi covid-19. Pada akhirnya, proses pengerjaan skripsi di masa pandemi ini 

jauh lebih lama atau melebihi enam bulan. 

Darmono dan Hasan (Majid, 2017) mengatakan sebenarnya banyak 

mahasiswa yang mengerjakan skripsi membutuhkan waktu lebih dari enam bulan. 

Hasil penelitian Utomo (2010) menunjukkan bahwa 58 dari 149 atau 38% 

mahasiswa fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta periode I dan 

II tahun 2008 yang lulus menempuh studi lebih dari 10 semester atau kurang lebih 

satu tahun untuk mengerjakan skripsinya. Penelitian yang dilakukan Utomo 

(2010) ini untuk menguji hubungan antara pemalasan sosial dengan prokrastinasi. 

Menurut Steel (2007), perkiraan prokrastinasi pada mahasiswa mencapai 75% dan 

hampir 50% melakukan penundaan secara konsisten dan menganggapnya sebagai 

suatu masalah. 

McCloskey (2011) mendefinisikan prokrastinasi akademik sebagai 

kecenderungan individu untuk menunda perilaku dan kegiatan yang terkait 

dengan sekolah dan / atau akademik. Prokrastinasi akademik juga dapat 

didefinisikan sebagai mengerti apa yang harus dilakukan, seperti mengerjakan 

tugas – tugas akademik, namun gagal dalam melakukan aktivitas tersebut dalam 
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jangka waktu yang diharapkan atau diinginkan (Senecal, Koestner, & Vallerand, 

1995). Surijah dan Tjundjing (2007) menyatakan bahwa prokastinator cenderung 

lama dalam menyelesaikan skripsi / terlambat lulus dan memiliki prestasi 

akademik yang rendah. 

Data pengamatan klinis prokrastinasi dan data anekdotal prokrastinasi 

dari Burka dan Yuen (1983) menunjukkan banyak alasan yang memungkinkan 

untuk melakukan perilaku menunda. Beberapa alasan diantaranya yaitu, sulit 

dalam mengevaluasi (evaluation difficulty), rendahnya tuntutan (lack of 

assertion), melawan kendali (rebellion against control), sulit dalam membuat 

keputusan (difficulty in making decision), takut dengan konsekuensi dari 

kesuksesan (fear of the consequences of success), terlalu perfeksionis dalam 

mengerjakan tugas (overly perfectionistic standards about competency), dan 

keengganan menerima tugas (perceived aversiveness of the task) (Solomon & 

Rothblum, 1984). 

Tuckman (1990) menjelaskan bahwa prokrastinasi termasuk dalam 

permasalahan regulasi diri yaitu merupakan kecenderungan untuk menangguhkan 

(menunda) atau menghindari aktivitas atau tugas yang harus diselesaikan. 

Menurut Tuckman (1990), terdapat tiga aspek prokrastinasi yaitu, tendency to 

delay or put off doing things (kecenderungan untuk menunda mengerjakan tugas), 

tendency to have difficulty doing unpleasantness (kecenderungan merasa sulit dan 

menghindar ketika melakukan sesuatu yang tidak disukai), dan tendency to blame 

others for one’s own plight (kecenderungan untuk menyalahkan orang lain). 
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Peneliti juga melakukan survei yang diberikan pada 19 orang mahasiswa 

Universitas X angkatan 2016 pada tanggal 23 – 27 Oktober 2020. Survei yang 

peneliti lakukan tentang prokrastinasi akademik menggunakan teori dari Tuckman 

dengan aspek tendency to delay or put off doing things (kecenderungan untuk 

menunda mengerjakan tugas), tendency to have difficulty doing unpleasantness 

(kecenderungan merasa sulit dan menghindar ketika melakukan sesuatu yang 

tidak disukai), dan tendency to blame others for one’s own plight (kecenderungan 

untuk menyalahkan orang lain). 

Berdasarkan hasil survei aspek tendency to delay or put off doing things 

ditemukan bahwa sebanyak 12 orang (63,2%) mahasiswa memilih melakukan 

aktivitas lain yang dapat membuat senang seperti misalnya, membuka sosial 

media, main game, membuka youtube, nonton fil, dan lain – lain. Selanjutnya, 12 

orang (63,2%) mahasiswa ketika selesai bimbingan lebih memilih menunggu 

waktu yang nyaman untuk mengerjakan revisi. Sebanyak 14 orang (73,7%) 

mahasiswa merasa sulit mengerjakan skripsi selama pandemi dan memilih untuk 

menunda pengerjaan skripsinya. 

Untuk aspek tendency to have difficulty doing unpleasantnes, 10 orang 

(52,6%) mahasiswa menyebutkan bahwa selama pandemi mereka menjadi 

kesulitan mencari referensi. Pada aspek tendency to blame others for one’s own 

plight terdapat  10 orang (52,6%) mahasiswa merasa terhambat pengerjaan 

skripsinya karena pandemi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan survei yang sudah peneliti lakukan, 

peneliti menemukan dugaan bahwa mahasiswa Universitas X angkatan 2016 yang 
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sedang mengerjakan skripsi di masa pandemi cenderung melakukan prokrastinasi 

akademik. Menurut beberapa referensi yang peneliti dapatkan, kontrol diri sangat 

terkait dengan prokrastinasi akademik (Steel, 2007). Ini berarti bahwa mahasiswa 

yang memiliki masalah dengan kontrol dirinya akan cenderung menunda – nunda 

dalam mengerjakan tugasnya. 

Dalam literatur yang peneliti dapatkan, kontrol diri berhubungan dengan 

prokrastinasi akademik. Mandasari dan Nirwana (2019) mengungkapkan bahwa 

terdapat hubungan yang berkorelasi negatif antara kontrol diri dengan 

prokrastinasi akademik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaya dan Tori (2018) yang juga menyatakan bahwa kontrol diri berkorelasi 

negatif dengan academic procrastination. Ursia, Siaputra, dan Sutanto (2013) 

dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kontrol diri berkorelasi negatif 

dengan prokrastinasi akademik. 

Setiap individu yang mana dalam hal ini adalah mahasiswa memiliki  

mekanisme untuk dapat mengarahkan dan mengatur perilaku belajarnya ke arah 

positif untuk mengurangi dan menghindari prokrastinasi, yaitu kontrol diri. Muhid 

(Aini & Mahardayani, 2011) dalam penelitiannya menyebutkan beberapa aspek 

yang dapat mempengaruhi individu mempunyai kecenderungan prokrastinasi, 

antara lain rendahnya kontrol diri, rendahnya harga diri, kesadaran diri, efikasi 

diri, dan kecemasan sosial.  

Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kemampuan kontrol diri yang baik dapat membuat dampak 

positif bagi kehidupan mahasiswa. Mahasiswa dengan kontrol diri yang baik akan 
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lebih menonjol dalam mengerjakan tugas atau prestasi dalam bidang akademik 

lainnya (Endriyanto, 2014). Secara umum, orang dengan kontrol diri yang tinggi 

akan menggunakan waktunya dengan tepat dan diarahkan untuk melakukan hal – 

hal yang penting (Aini & Mahardayani, 2011). Namun pada kenyataannya, tidak 

semua mahasiswa memiliki kemampuan kontrol diri yang baik. 

Menurut Chaplin (2014) kontrol diri adalah kemampuan dari individu 

untuk membimbing tingkah lakunya sendiri; kemampuan individu untuk 

merintangi atau menekan impuls – impuls atau tingkah laku yang impulsif. Averill 

(1973) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis kontrol diri, yaitu 

behavioral control, cognitive control, dan decision control. Behavioral control 

sendiri di dalamnya memiliki dua komponen lagi yaitu regulated administration 

dan stimulus modification. Selain itu, cognitive control juga memiliki dua 

komponen di dalamnya, yaitu information gain dan appraisal. 

Untuk menjelaskan kontrol diri pada mahasiswa yang mengerjakan 

skripsi di masa pandemi, peneliti telah melakukan wawancara menggunakan teori 

Averill (1973) pada dua orang mahasiswa Univeristas X. Responden pertama 

berinisial I diwawancarai pada Sabtu, 23 November 2020. Selama ini I mengaku 

dirinya adalah tipe orang yang mengerjakan sesuatu berdasarkan mood. I 

mengumpulkan moodnya dengan menonton drama korea yang dibintangi aktor 

dan aktris kesayangannya atau mendengarkan lagu – lagu k-pop di sebuah media 

musik yang lumayan terkenal. Namun, dikarenakan beberapa tokoh idolanya 

sedang melaksanakan wajib militer, I merasa kehilangan moodnya. Apalagi di 

tambah I yang gagal menyelesaikan skripsinya di semester 8, I menjadi down dan 
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semakin tidak mood mengerjakan skripsinya. I pernah berpikir untuk menyerah 

untuk mengerjakan skripsinya. 

I juga mengaku apabila I berdiskusi dengan temannya mengenai tema 

skripsinya dan temannya mengkritisi tema tersbeut, I berpikiran negatif mengenai 

temannya. Apakah tema I begitu jelek hingga temannya mengkritisi sedemikian 

rupa? Padahal teman I juga tidak memberikan tema yang baru kepada I. I 

menjalankan tugas – tugasnya selama ini dengan mengalir saja tanpa rencana yang 

jelas. I takut apabila direncanakan, hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang I 

harapkan. Ketika berkuliah pun, I selalu menyetujui pernyataan teman – temannya 

apabila berada di dalam forum. I merasa dirinya tidak memiliki pendapat yang 

cukup bagus untuk dilontarkan di forum. 

Responden kedua berinisal TR, seorang mahasiswa fakultas pertanian 

Universitas X angkatan 2016 diwawancarai pada 23 November 2020. TR 

mengaku tidak pernah atau jarang membuat target rencana. TR takut ketika 

dirinya membuat target, TR tidak dapat menyelesaikan target tersebut. Contohnya, 

pada saat menargetkan untuk selesai mengerjakan skripsi selama 4 tahun, TR 

gagal dalam memenuhi target tersebut. TR merasa dirinya terlalu terlena dengan 

waktu dan kehilangan semuanya seperti lulus tepat waktu atau pengerjaan skripsi 

yang lancar. 

Selama berdiskusi dengan dosen terkait skripsinya pun TR lebih sering 

menyetujui pendapat dosennya meskipun pendapat yang dimilikinya berbeda. 

Oleh karena hal tersebut, terkadang TR merasa penelitiannya tidak lagi sama 

dengan apa yang TR harapkan dan membuat TR malas – malasan menyelesaikan 
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skripsinya. TR jarang mengungkapkan pendapatnya kepada dosen 

pembimbingnya karena dosen pembimbing TR yang sudah tua dan susah 

dihubungi selama pandemi, jadi TR lebih sering menyetujui pendapat beliau agar 

skripsinya cepat selesai. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. 

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan survei yang 

diberikan pada 19 mahasiswa Universitas X angkatan 2016 pada tanggal 23 – 27 

Oktober 2020. Peneliti melakukan survei mengenai kontrol diri menggunakan 

teori Averill dengan jenis behavioral control, cognitive control, dan decision 

control. Behavioral control sendiri di dalamnya memiliki dua komponen lagi 

yaitu regulated administration dan stimulus modification. Selain itu, cognitive 

control juga memiliki dua komponen di dalamnya, yaitu information gain dan 

appraisal. 

Pada jenis behavioral control 11 orang (57,9%) mahasiswa tidak 

memiliki target waktu ketika melakukan sesuatu. Terdapat 19 orang (100%) 

mahasiswa yang juga pernah gagal dalam mencapai target mereka. Lalu, 11 orang 

(57,9%) mahasiswa marah apabila target mereka gagal. Untuk jenis cognitive 

control, 16 orang (84,2%) mahasiswa berpikir negatif apabila dosen terus 

mengkritik dan tidak menyutujui skripsi mereka, 13 orang (68,4%) mahasiswa 

ketika membuat rencana tidak memiliki pertimbangan dan hanya mengikuti arah 

angin saja. Terakhir, pada jenis decision control terdapat 17 orang (89,5%) 

mahasiswa memilih menyetujui pendapat dosennya ketika sedang berdiskusi 

meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda. 
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Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, subjek penelitian diperkirakan melakukan prokrastinasi akademik 

dan tidak memiliki kontrol diri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian dengan judul “Kontrol Diri 

dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi di 

Masa Pandemi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara kontrol 

diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Universitas X angkatan 2016 

dan 2017 yang mengerjakan skripsi di masa pandemi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Universitas X 

angkatan 2016 dan 2017 yang mengerjakan skripsi di masa pandemi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai 

kontrol diri dan prokrastinasi akademik, serta berguna untuk perkembangan 

ilmu psikologi khususnya psikologi pendidikan. 

 

 



14 

 

 
 

2. Praktis 

a. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan bahwa kontrol diri dengan prokrastinasi akademik saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi. Untuk bisa memiliki prokrastinasi 

akademik yang rendah diperlukan kontrol diri yang tinggi. Kontrol diri 

juga sangat diperlukan untuk menekan prokrastinasi akademik para 

mahasiswa. Informasi tersebut akan dibagikan oleh peneliti menggunakan 

info grafis yang akan disebarkan melalui sosial media. 

b. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak universitas dalam 

menambah pengetahuan mengenai hubungan prokrastinasi akademik yang 

dipengaruhi kontrol diri di masa pandemi dan dapat diterapkan pada 

mahasiswa serta lingkungan perkuliahan. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil pencarian yang berhubungan dengan judul penelitian 

yang akan di bahas oleh peneliti dengan judul “Kontrol Diri dengan Prokrastinasi 

Akademik Pada Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi di Masa Pandemi”. 

Terdapat beberapa penelitian mengenai kontrol diri dan prokrastinasi akademik 

yang peneliti temukan memiliki variabel, lokasi, serta subjek penelitian yang 

berbeda. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Bachmid (2019) 

dengan judul “Hubungan Efikasi Diri dan Dukungan Sosial dengan Prokrastinasi 
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Akademik pada Mahasiswa Maluku di Malang”. Subjek dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa yang berasal dari Maluku dan menempuh pendidikan di 

Malang angkatan 2016 – 2018 dengan jumlah 120 orang. Hasil penelitian ini yaitu 

ada hubungan negatif signifikan antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik 

dan dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Maluku. 

Perbedaan penelitian Fadhilah Bachmid dengan penelitian yang peneliti 

lakukan terletak pada variabel bebas yang dipakai. Peneliti menggunakan variabel 

bebas kontrol diri sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Bachmid 

menggunakan efikasi diri dan dukungan soisal. Subjek penelitian yang digunakan 

pada penelitian di atas adalah mahasiswa asal Maluku yang menempuh 

pendidikan di Malang sementara subjek peneliti adalah mahasiswa Universitas X 

yang sedang mengerjakan skripsi di masa pandemi. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jinha Kim, Hyeongi Hong, 

Jungeun Lee dan Myoung-Ho Hyun (2017) dengan judul “Effects of time 

perspective and self-control on procrastination and Internet addiction”. Subjek 

dalam penelitian ini adalah 377 mahasiswa di Korea Selatan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa time perspectie memberikan efek secara langsung self 

control dan efek tidak langsung pada penggunaan internet dan prokrastinasi. 

Dengan kata lain, individu yang memiliki time prespective saat ini cenderung 

memiliki self control yang buruk / rendah, dan hal ini dapat meingkatkan 

kemungkinan prokrastinasi serta penggunaan internet. Sementara itu, individu 

dengan time perspective masa depan cenderung memiliki self control yang kuat / 

tinggi, sehingga dapat mengurangi resiko prokrastinasi dan kecanduan internet. 
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Letak perbedaan penelitian Jinha Kim, Hyeongi Hong, Jungeun Lee dan 

Myoung-Ho Hyun dengan peneliti yaitu variabel bebas dan subjek penelitiannya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jinha Kim, Hyeongi Hong, Jungeun Lee dan 

Myoung-Ho Hyun variabel bebasnya yaitu time perspective dan self control 

sedangkan variabel bebas peneliti adalah kontrol diri. Subjek penelitian di atas 

merupakan mahasiswa Korea Selatan sedangkan subjek peneliti adalah mahasiswa 

Universitas X di Sumatera Selatan. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Adriel Boals, Michelle R. 

vanDellen, dan Jonathan B. Banks (2011) dengan judul “The relationship between 

self-control and health: The mediating effect of avoidant coping”. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 723 mahasiswa University of North Texas yang berpartisipasi 

untuk partial course credit di kelas psikologi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa self control yang tinggi terkait dengan gejala kesehatan fisik dan mental 

yang lemah, serta lebih sedikit coping. Hasil selanjutnya menyebutkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara self control dengan coping masalah 

emosi. Sementara itu, hasil antara self control dengan hasil kesehatan mental dan 

fisik sebagian dimediasi oleh avoidance coping style. 

Penelitian yang dilakukan Adriel Boals, Michelle R. vanDellen, dan 

Jonathan B. Banks berbeda dengan peneliti dari segi variabel terikat dan subjek 

penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adriel Boals, Michelle R. 

vanDellen, dan Jonathan B. Banks menggunakan tiga variabel dimana variabel 

terikatnya adalah health dan ada variabel moderatornya yaitu avoidant coping 

sedangkan peneliti hanya memiliki dua variabel. Subjek penelitian Adriel Boals, 
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Michelle R. vanDellen, dan Jonathan B. Banks adalah mahasiswa University of 

North Texas dan subjek penelitian peneliti adalah mahasiswa Universitas X di 

wilayah Sumatera Selatan. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nicky Yudha Ananda dan 

Endah Mastuti (2013) dengan judul “Pengaruh Perfeksionisme terhadap 

Prokrastinasi Akademik pada Siswa Program Akselerasi”. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 24 siswa di kelas XI yang mengikuti program akselerasi di 

SMAN 5 Surabaya.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara perfeksionisme terhadap prokrastinasi akademik pada siswa program 

akselerasi. Hasil selanjutnya, indikator perfeksionisme seperti planfulness, 

rumination, dan perceived perfectionism memiliki pengaruh terhadap 

prokrastinasi akademik, tetapi pada indikator need for approval, concern over 

mistakes, striving for excellence, organization, dan high standards for others tidak 

memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi akademik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nicky Yudha Ananda dan Endah Mastuti 

dengan peneliti berbeda dari segi variabel bebas dan subjek penelitiannya. Pada 

penelitian Nicky Yudha Ananda dan Endah Mastuti variabel bebasnya yaitu 

perfeksionisme dan variabel bebas peneliti adalah kontrol diri. Subjek penelitian 

Nicky Yudha Ananda dan Endah Mastuti adalah siswa akselerasi SMAN 5 

Surabaya sedangkan subjek peneliti adalah mahasiswa Universitas X di Sumatera 

Selatan yang sedang mengerjakan skripsi selama pandemi. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sabatini Anggawijaya (2013) 

dengan judul “Hubungan antara Depresi dan Prokrastinasi Akademik”. Subjek 



18 

 

 
 

dalam penelitian ini 166 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya 

angkatan 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

positif antara depresi dan prokrastinasi akademik. Hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat depresi yang dialami seseorang maka semakin tinggi juga tingkat 

prokrastinasi akademiknya. 

Perbedaan penelitian Sabatini Anggawijaya dengan peneliti terletak pada 

variabel bebas dan subjek penelitian. Penelitian Sabatini Anggawijaya 

menggunakan variabel bebas depresi sedangkan peneliti menggunakan variabel 

bebas kontrol diri. Subjek penelitian Sabatini Anggawijaya juga berbeda dimana 

subjeknya adalah mahasiswa psikologi Universitas Surabaya sedangkan subjek 

peneliti adalah mahasiswa Universitas X yang sedang mengerjakan skripsi. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Stephani L. Bowlin dan Ruth A. 

Baer (2012) dengan judul “Relationships between mindfulness, self-control, and 

psychological functioning”. Subjek dalam penelitian ini adalah 280 orang 

mahasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mindfulness dan self-

control berkorelasi positif dengan well-being dan berkorelasi negatif dengan 

general distress. Mindfulness memperhitungkan varian tertentu yang signifikan 

dengan psychological well-being dan general distress. Hasil selanjutnya 

menyebutkan bahwa mindfulness adalah moderator signifikan dari hubungan 

antara self-control dan psychological symptom. 

Penelitian yang dilakukan Stephani L. Bowlin dan Ruth A. Baer berbeda 

dengan peneliti dari variabel dan subjek penelitiannya. Penelitian Stephani L. 

Bowlin dan Ruth A. Baer memiliki 3 variabel dimana variabel bebasnya yaitu 
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mindfulness dan self control serta psychological functioning sebagai variabel 

terikat. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan dua variabel saja yang mana 

variabel bebasnya adalah kontrol diri dengan variabel terikat prokrastinasi 

akademik. Subjek penelitian Stephani L. Bowlin dan Ruth A. Baer adalah 

mahasiswa di negara terkait penelitian mereka dilaksanakan dan subjek peneliti 

adalah mahasiswa Universitas X di wilayah Sumatera Selatan yang sedang 

mengerjakan skripsi. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Eric S. Cerino (2014) dengan 

judul “Relationships between Academic Motivation, Self-Efficacy, and Academic 

Procrastination”. Subjek dalam penelitian ini adalah 101 mahasiswa di 

Northeastern Public Liberal Arts University. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara prokrastinasi 

akademik dengan motivasi akademik dan self efficacy. 

Penelitian yang dilakukan Eric S. Cerino berbeda dengan peneliti dari 

segi variabel bebas dan subjek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Eric S. 

Cerino menggunakan dua variabel bebas yaitu academic motivation dan self 

efficacy sedangkan peneliti hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu kontrol 

diri. Subjek penelitian Eric S. Cerino yang merupakan mahasiswa Northeastern 

Public Liberal Arts University berbeda dengan subjek peneliti yaitu mahasiswa 

Universitas X di Sumatera Selatan yang mengerjakan skripsi selama pandemi. 



 

85 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aini, A. N., & Mahardayani, I. H. (2011). Hubungan antara kontrol diri dengan 

prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa universitas 

muria kudus. Jurnal Psikologi Pitutur, 1(2), 65-71. 

Ananda, N. Y., & Mastuti, E. (2013). Pengaruh perfeksionisme terhadap 

prokrastinasi akademik pada siswa program akselerasi. Jurnal Psikologi 

Pendidikan dan Perkembangan, 2(3), 226-231. 

Anggawijaya, S. (2013). Hubungan antara depresi dan prokrastinasi akademik. 

Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2), 1-12. 

Anonim. (2020). Virus corona: sekolah, univeristas meniadakan kelas, pemerintah 

indonesia belum resmi liburkan sekolah. Retrieved from 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51769074 

Asmawan, M. C. (2016). Analisis kesulitan mahasiswa menyelesaikan skripsi. 

Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 26(2), 51-57. 

Averill, J. R. (1973). Personal control over aversive stimuli and its relationship to 

stress. Psychologycal Bulletin, 80(4), 286-303. 

Ayu, E. N. (2020). Analisis kesulitan mahasiswa program studi pendidikan 

biologi fkip ums dalam penulisan skripsi selama pandemi covid-19 tahun 

akademik 2019/2020 (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2020). Retrieved from 

http://eprints.ums.ac.id/41541/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 

Azalia, N., Rosra, M., & Andriyanto, R. E. (2019). Hubungan self control dengan 

prokrastinasi akademik mahasiswa jurusan ilmu pendidikan 2016. 

ALIBKIN (Jurnal Bimbingan Konseling), 7(4). 

Azhari, D. T., & Ibrahim, Y. (2019). Self-control of students who tend to 

academic procrastination. Jurnal Neo Konseling, 1(2), 1-9. doi: 

10.24036/00109kons2019 

Azizah, N., & Kardiyem. (2020). Pengaruh perfeksionisme, konformitas, dan 

media sosial terhadap prokrastinasi akademik dengan academic hardiness 

sebagai variabel moderasi. Economic Education Analysis Journal, 9(1), 

119-132.  

Azwar, S. (2009). Efek seleksi aitem berdasar daya diskriminasi terhadap 

reliabilitas skor tes. Buletin Psikologi, 17(1), 28-32. 

Azwar, S. (2017). Penyusunan skala psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 



86 

 

 
 

Bachmid, F. (2019). Hubungan efikasi diri dan dukungan sosial dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa maluku di malang. (Thesis, 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2019). Retrived from 

http://eprints.umm.ac.id/id/eprints/46048 

Boals, A., VanDellen, M. R., & Banks, J. B. (2011). The relationship between 

self-control and health: the mediating effect of avoidant coping. 

Psychology and Health, 26(8), 1049-1062. doi: 

10.1080/08870446.2010.529139 

Bowlin, S. L., & Baer, R. A. (2012). Relationships between mindfulness, self-

control, and psychological functioning. Personality and Individual 

Differnences, 52, 411-415. doi: 10.1016/j.paid.2011.10.050 

Burka, J. B., & Yuen, L. M. (1983). Procrastination: why you do it, what to do 

about it. New York: Perseus Books. 

Calhoun, J. E., & Acocella, J. R. (1990). Psychology of adjusment and human 

relationship. New York: McGraw-Hill, Inc. 

Cerino, E. S. (2014). Relationships between academic motivation, self-efficacy, 

and academic procrastination. Psi Chi Journal of Psychological Research, 

19(4), 156-163. 

Chaplin, J. P. (2014). Kamus lemgkap psikologi. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada. 

Chotimah, C., & Nurmufida, L. (2020). Pengaruh self regulated learning dan pola 

asuh pada orang tua terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam, 5(1), 55-65. 

Darmalaksana, W., Hambali, R., Masrur, A., & Muhlas, M. (2020). Analisis 

pembelajaran online masa wfh pandemic covid-19 sebagai tantangan 

pemimpin digital abad 21. Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From 

Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1-12. 

Endriyanto, C. (2014). Hubungan antara self control dan prokrastinasi akademik 

berdasarkan tmt. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas 

Surabaya, 3(1), 1-11. 

Fajarwati, S. (2015). Hubungan antara self control dan self efficacy dengan 

prokrastinasi akademik pada mahasiswa bk uny yang sedang menyusun 

skripsi. Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, 4(8), 1-11. 

Ferrari, J. R., Johnson, J. L., & McCown, W. G. (1995). Procrastination and task 

avoidance theory research and treatment. New York: Plenum Press. 

http://eprints.umm.ac.id/id/eprints/46048


87 

 

 
 

Ghufron, M. N., & Risnawita, R. S. (2012). Teori-teori psikologi. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media. 

Goleman. (2005). Emotional inteligence kecerdasan emosional mengapa EI lebih 

penting daripada IQ. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Gunawinata, V. A. R., Nanik, & Lasmono, H. K. (2008). Perfeksionisme, 

prokrastinasi akademik, dan penyelesaian skripsi mahasiswa. Anima 

Indonesia Psychologycal Journal, 23(3), 256-276. 

Gustavson, D. E., & Miyake, A. (2017). Academic procrastination and goal 

accomplishment: a combined experimental and individual differences 

investigation. Learn Individ Differ, 54, 160-172. doi: 

10.1016/j.lindif.2017.01.010 

Herliandry, L. D., Nurhasanah, Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). 

Pembelajaran pada masa pandemi covid-19. Jurnal Teknologi Pendidikan, 

22(1), 65-70. doi: 10.21009/jtp.v22i1.15286 

Hurlock, E. B. (1999). Adolescent development (4th ed). Tokyo: McGraw-Hill 

Kogakusha Ltd. 

Ihsanuddin. (2020). Fakta lengkap kasus pertama virus corona di indonesia. 

Retrieved from 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-

kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia 

Janssen, T., & Carton, J. S. (1999). The effects of locus control and task difficulty 

on procrastination. The Journal of Genetic Psychology, 160(4), 436-442. 

doi: 10.1080/00221329909595557 

Juneman. (2013). Common method variance dan bias dalam penelitian psikologis. 

Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia, 2(5), 364-381. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Surat edaran mendikbud: 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-

19. Retrieved from https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-

mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-

penyebaran-covid19 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas X. (2020). Surat edaran 

tentang pencegahan wabah corona virus disease (covid-19) di lingkungan 

universitas X. Retrieved from 

https://unsri.ac.id/pengumuman/Isi_pengumuman?id=376 

Keputusan Presiden. (2020). Keputusan presiden (KEPPRES) nomor 12 tahun 

2020. Retrieved from 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19


88 

 

 
 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137518/keppres-no-12-tahun-

2020 

Kim, J., Hong, H., Lee, J., & Hyun, M. H. (2017). Effect of time perspective and 

self-control on procrastination and internet addiction. Journal of 

Behavioral Addiction, 6(2), 229-236. doi: 10.1556/2006.6.2017.017 

Kuhnle, C., Hofer, M., & Kilian B. (2011). The relationship of self-control, 

procrastination, motivational interference and regret with scholl grades 

and life balance. Journal of Childhood and Adolescene Research, (6(1), 

31-44. doi: 10.1016/j.lindif.2010.02.003 

Majid, A. N. (2017). Hubungan antara kontrol diri (self control) dengan 

prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa ftik 

jurusan pai angkatan 20212 iain salatiga. (Skripsi, Institus Agama Islam 

Negeri Salatiga, 2017). Retrieved from http://e-

repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1636/1/ahklis1.pdf 

Mandasari, D., & Nirwana, H. (2019). Relationship of self-control with student 

academic procrastination. Jurnal Neo Konseling, 1(2), 1-7. doi: 

10.24036/00103kons2019 

McCloskey, J. D. (2011). Finally, my thesis on academic procrastination. (Thesis, 

The University of Texas at Arlington, 2011). Retrieved from 

https://rc.library.uta.edu/uta-

ir/bitstream/handle/10106/9538/McCloskey_uta_2502M_11260.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Surat edaran mendikbud nomor 4 

tahun 2020. Retrieved from https://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-

news/surat-edaran-mendikbud-nomor-4-tahun-2020  

Mustikaningsih, R., Saloom, G., & Tresniasari, N. Pengaruh kontrol diri dan 

kecemasan terhadap prokrastinasi pecinta alam uin syarif hidayatullah 

jakarta. TAZKIYA Journal of Psychology, 18(1), 35-45. 

Novitasari, B. D., & Dewi, D. C. (2018). The relationship of self control with the 

tendency of academic procrastination behavior of night class students in 

2008 persada indonesia university y.a.i faculty of psychology. 

International Journal of Science and Research (IJSR), 7(10), 158-161. doi: 

10.21275/3101803 

Nurkholis. (2020). Dampak pandemi novel-corona virus disease (covid-19) 

terhadap psikologi dan pendidikan serta kebijakan pemerintah. Jurnal 

PGSD, 6(1), 39-49.  



89 

 

 
 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (2020). Profil perguruan tinggi. Retrieved 

from 

https://forlap.kemdikbud.go.id/perguruantinggi/detail/NEE4MDMzNzMt

QzUyMS00RjQ0LTg4RDAtQkUyOEFEQTlFNjdB 

Permatasari, R., Arifin, M., & Padilah, R. (2020). Studi deskriptif dampak 

psikologis mahasiswa program bimbingan dan konseling univeristas pgri 

banyuwangi dalam penyusunan skripsi di masa pandemi covid-19. Jurnal 

Bina Ilmu Cendekia, 2(1). 

Purwanto, A. et al. (2020). Studi eksploratif dampak pandemi covid-19 terhadap 

proses pembelajaran online di sekolah dasar. Journal of Education, 

Psychology and Counseling, 2(1), 1-12. 

Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, 

and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal 

of Counseling Psychology, 33(4), 387-394. 

Rumiani. (2006). Prokrastinasi akademik ditinjau dari motivasi berprestasi dan 

stres mahasiswa. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, 3(2), 37-48. 

Santrock, J. W. (2012). Life span development perkembangan masa hidup. (13th 

ed). Jakarta: penerbit Erlangga. 

Senecal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self regulation and academic 

procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619. 

Shi, H. et al. (2020). Radiological findings from 81 patients with covid-19 

pneumonia in wuhan, china: a descriptive study. The Lancet Infectious 

Diseases. 1-10. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30086-4 

Sohrabi, C. et al. (2020). World health organization declares global emergency: a 

review of the 2019 novel coronavirus (covid-19). International Journal of 

Surgery. 76, 71-76. doi: 10.1016/j.ijsu.2020.02.034 

Siregar, H. S., Sugilar, H., Ukit, & Hambali, H. (2020). Merekonstruksi alam 

dalam kajian sains dan agama: studi kasus pada masa pembatasan sosial 

berskala besar (psbb) dampak covid-19. Digital Library UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. Retrieved from 

http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30700 

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency 

and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 

31(4), 503-509. 

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical 

review of quintessential self-regulatory failure. Psychologycal Bulletin, 

133(1), 65-94. doi: 10.1037/0033-2909.133.1.65 

https://forlap.kemdikbud.go.id/perguruantinggi/detail/NEE4MDMzNzMtQzUyMS00RjQ0LTg4RDAtQkUyOEFEQTlFNjdB
https://forlap.kemdikbud.go.id/perguruantinggi/detail/NEE4MDMzNzMtQzUyMS00RjQ0LTg4RDAtQkUyOEFEQTlFNjdB
http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30700


90 

 

 
 

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. Bandung: 

Penerbit Alfabeta. 

Sun, L., Tang, Y., & Zuo, W. (2020). Coronavirus pushes education online. 

Nature Materials. doi: 10.1038/s41563-020-0678-8 

Surijah, E. A., & Tjundjing, S. (2007). Mahasiswa versus tugas: prokrastinasi 

akademik dan conscientiousness. Anima Indonesia Psychologycal Journal, 

22(4), 352-374. 

Tangney, J. P., Baumesiter, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control 

predicts good adjusment, less pathology, better grades, and interpersonal 

success. Journal of Personality, 72(2), 271-324. 

Thoresen, C. E., & Ewart, C. K. (1976). Behavioral self-control and career 

development. The Counseling Psychologist, 6 (3), 29-43. 

Tjundjing, S. (2006). Apakah prokrastinasi menurunkan prestasi? sebuah meta-

analisis. Anima Indonesia Psychologycal Journal, 22(1), 17-27. 

Tuckman, B. W. (1990). Measuring procrastination attitudinaly and behaviorally. 

Paper presented at the Annual Meeting pf the American Educational 

Research Association. Boston. 

Tuckman, B. W. (2005). Relations of academic procrastination, rationalizations, 

and performance in a web course with deadliness. Psychological Reports, 

96, 1015-1021. 

Ursia, N. R., Siaputra, I. B., & Sutanto, N. (2013). Prokrastinasi akademik dan 

self-control pada mahasiswa skripsi fakultas psikologi universitas 

surabaya. Makara Seri Sosial Humaniora, 17(1), 1-18. doi: 

10.7454/mssh.v17i1.1798 

Utomo, D. (2010). Hubungan antara pemalasan sosial dengan prokrastinasi 

akademik. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010). 

Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/10347/ 

Uzun, B., LeBlanc, S., & Ferrari, J. R. (2020). Relationship between academic 

procrastination and self-control: the mediational role of self-esteem. 

College Student Journal, 54(3), 309-316. 

VanDallen, M. R. (2008). Social, personal, and environmental influences on self-

control. (Dissertation, Duke University, 2008). Retrieved from 

https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/612/D_Van

Dellen_Michelle_a_200805.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Wahyono, P., Husamah, H., & Budi, A. S. (2020). Guru profesional di masa 

pandemi covid-19: review implementasi, tantangan, dan solusi 

https://doi.org/10.1038/s41563-020-0678-8
http://eprints.ums.ac.id/10347/


91 

 

 
 

pembelajaran daring. Journal Pendidikan Profesi Guru, 1(1), 51-65. doi: 

10.22219/jppg.v1i1.12462 

Widhiarso, W. (2011, Desember). Pengkategorian data dengan menggunakan 

ststistic hipotetik dan statistic empirik. Retrieved from 

http://widhiarso.staff.ugm.ac-id/wp/wp-content/uploads/Widhiarso-

Pengkategorian-Data-dengan-Menggunakan-Statistik-Hipotetik-dan-

Statistik-Empirik.pdf 

Widiyono, A. (2020). Efektifitas perkuliahan daring (online) pada mahasiswa 

pgsd di saat pandemi. Jurnal Pendidikan, 8(2), 169-177.  

Widyastari, D., Atrizka, D., Ramadhani, B., & Damanik, D., S. (2020) 

Prokrastinasi akademik ditinjau dari kontrol diri pada siwa-siswi sma 

swasta ar-rahman medan. Jurnal Penelitian Psikologi dan Kesehatan, 

1(2), 82-91. 

Wijaya, H. E., & Tori, A. R. (2018). Exploring the role of self-control on student 

procrastination. International Journal of Research in Counseling and 

Education, 2(1), 12-18. doi: 10.24036/003za0002 

Wijayanti, M., Yunita, T., & Dharmanto, A. (2020). Pembelajaran perguruan 

tinggi dalam jaringan (daring) masa pandemi covid-19. Jurnal Kajian 

Ilmiah, 1, 31-38. 

Williams, K., Harkins, S., & Latane, B. (1981). Identifiability as a deterrent to 

social loafing:  two cheering experiments. Journal of Personality and 

Social Psychology, 40(2), 303-311. 

Worldometers. (2020). Covid-19 coronavirus pandemic (Last updated: September 

18, 2020, 10:12 GMT). Retrieved September 18, 2020, from Coronavirus 

website: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

Yaakub, N., F. (2000). Procrastination among students in institutes of higher 

learning: chalenges for k-economy. Retrieved from 

http://mahdzan.com/papers/procrastinate/ 

Zhang, C., Zhai, L., & Wang, C. (2017). Mediating effect of selc-control on the 

realtionship between mobile phone dependence and academic 

procrastination in college students. China Journal of Health Psychology, 

25(1), 145-148. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://mahdzan.com/papers/procrastinate/

