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2.1 Prokrastinasi Akademik 

2.1.1 Pengertian Prokrastinasi Akademik 

Lay (1992) mendefisikan prokrastinasi akademik merupakan penundaan tugas yang 

seharunya bisa dikerjakan sekarang tetapi memutuskan untuk mengerjakan besok terhadap 

tugas-tugas akademik sehingga siswa mendapatkan prestasi yang menurun dan tidak bisa 

berkembang. Selanjutnya Lay (1992) juga menjelaskan bahwa siswa yang melakukan 

prokrastinasi akademik lebih menghabiskan waktu dengan teman atau pekerjaan lain yang 

sebenarnya tidak begitu penting dari pada harus menyelesaikan tugas akademik. 

Menurut Lay (1992), jenis tugas yang menjadi obyek prokrastinasi akademik adalah: 

tugas mengarang, belajar untuk menghadapi ujian, membaca, kinerja administratif, mengikuti 

pembelajaran di kelas, dan kinerja akademik secara keseluruhan.  

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Prokrastinasi Akademik 

Lay (1992) mengatakan perilaku lain yang berkontribusi terhadap prokrastinasi 

akademik adalah sabotase diri atau “self handicapping” yaitu memilih untuk mengerjakan 

tugas, namun kemudian malah menyebabkan menunda mengerjakan tugas. Yang kemudian 

diuraikan menjadi tiga aspek yang menyebabkan siswa mengalami prokrastinasi akademik: 

a. Manajemen waktu yang buruk 

Manajemen waktu melibatkan proses menentukan kebutuhan, menetapkan tujuan 

untuk mencapai kebutuhan, memprioritaskan dan merencanakan tugas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. Seorang prokrastinator sangat kesulitan mengatur 

jadwal tugas yang harus dikerjakan, tidak punya target dan umunya hal ini dilakukan 

dengan sengaja. Kesulitan dalam menetapkan tujuan dan mengatur jadwal serta 

prioritas dalam mengerjakan tugas menimbulkan perilaku prokrastinasi akademik. 

b. Kepercayaan diri 

Dalam menyelesaikan tugas, kepercayaan diri yang dimiliki seseorang dapat 

menentukan apakah tugas itu bisa diselesaikan apa tidak. Seseorang yang memiliki 

kepercayaan diri yang rendah akan cinderung melakukan prokrastinasi. Karena 

menganggap dirinya tidak mampu menyelesaikan tugas akademik dan merasa tugas 

terlalu berat. 



c. Lingkungan  

Prokrastinasi akademik juga muncul dengan kondisi lingkungan pada area permainan 

(rental play station, game station), pengaruh teman-teman disekitarnya. Kondisi ini 

dapat menimbulkan stimulus sehingga bisa menjadi reinforcement bagi siswa untuk 

memilih menghabiskan waktu dengan teman-temanya dari pada menyelesaikan tugas 

sekolah. Selain itu tugas rumah yang terlalu banyak dan padat yang harus dikerjakan 

serta situasi keluarga yang tidak kondusif mendorong siswa menunda menyelesaikan 

tugas sekolahnya (Lay, 1992). 

  Jadi faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik meliputi manajemen 

waktu yang buruk , kepercayaan diri, dan lingkungan. 

2.1.3 Cara Mengukur Prokrastinasi Akademik 

Instrumen yang dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat prokrastinasi akademik 

seseorang  adalah wawancara, observasi dan skala. Wawancara dapat dilakukan dengan 

mendatangi langsung siswa yang bersangkutan. Observasi dapat dilaksanakan ketika terlibat 

secara langsung saat bapak/ibu guru memberikan tugas, atau pada saat jatuh tempo deadline 

yang telah ditetapkan akan terlihat mana siswa yang terbukti melakukan prokrastinasi apa 

tidak. Cara lain yang dapat digunakan untuk mengukur prokrastinasi adalah skala. Skala yang 

digunakan adalah GPS (General procrastination for student) yang dikembangkan oleh Lay 

(1992). Instrumen ini berupa skala yang terdiri dari 35 pernyataan, dengan masing-masing 13 

pernyataan favourabel dan 22 pernyataan unfavourabel. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

skala yang telah dibuat oleh Lay (1992). 

2.1.4 Cara Menurunkan Prokrastinasi Akademik 

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menurunkan prokrastinasi adalah 

konseling kognitif-perilaku. Konseling kognitif-perilaku dapat digunakan untuk menangani 

berbagai macam gangguan perilaku yang maladaptif dalam berbagai latar kelompok,  baik 

secara populasi maupun subjek (Darminto, 2007). Johnson dan Cown (dalam Binder, 2000) 

menjelaskan bahwa intervensi terapi Kognitif-perilaku dapat di desain untuk mengatasi 

prokrastinasi. 

 

 



2.1.5 Manfaat Menurunkan Prokrastinasi Akademik 

Lay (1992) menyebutkan ada lima manfaat dari turunya prokrastinasi akademik yaitu: 
a. Dapat mereduksi dan mengatasi terjadinya kesulitan belajar terutama dalam hal 

penundaan pekerjaan. 

b. Dapat membantu mahasiswa dalam menyusun action plan dalam rangka 

penyelesaian studi tepat waktu. 

c. Dapat mengatur jadwal pribadi dengan baik dan terartur sehingga dapat 

meminimalisir gangguan akademik. 

d. Dapat menguasai keterampilan belajar. 

e. Dapat meningkatkan keberhasilan belajar sesuai dengan bakat dan potensi yang 

dimilikinya.  

Jadi manfaat menurunkan prokrastinasi akademik adalah membantu 

mahasiswa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

2.2 Locus of Control  

2.2.1  Pengertian Locus of Control 

Konsep Locus of Control sendiri sebenarnya telah lama di gunakan untuk 

menjelaskan berbagai perilaku pada manusia. Locus of Control merupakan persepsi 

atau keyakinan seseorang terhadap kontrol diri atas peristiwa yang mempengaruhi 

kehidupanya (Greenberg,2006). 

Locus of control pertama kali dikemukakan oleh Julian B Rotter 1966 (dalam 

Engko dan Gudono,2007), dengan mendefinisikan sebagai cara pandang seseorang 

bahwa seseorang tersebut dapat mengendalikan atau tidak sebuah peristiwa yang 

sedang terjadi. 

Konsep didefinisikan Rotter 1966 (dalam Kresnawan, 2010), bahwa peristiwa 

yang di hadapi oleh setiap individu sebagai suatu bentuk penguatan (reinforcement) 

yang dapat dipersiapkan serta dapat menimbulkan reaksi yang berbeda pula pada 

setiap individu. Penentu dari perilaku dan atribut yang dimiliki terhadap hasil reward 

tersebut, bisa saja dikendalikan dari luar dirinya dan terlepas dari perilakunya sendiri. 

Jika penguatan (reinforcoment) disiapkan sebagai suatu hal yang tidak dapat 

diprediksikan karena adanya kekuatan-kekuatan di sekitar orang tersebut, maka 

orang-orang itu yang memiliki kontrol eksternal. Akan tetapi, jika seseorang 



mempersiapkan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan perilakunya sendiri, maka 

orang tersebut termasuk orang yang memiliki kontrol internal. 

Jadi, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa locus of control 

adalah persepsi seseorang mengenai kemampuan dirinya dalam mengontrol kejadian 

yang sedang dan akan menimpa dirinya. 

2.2.2.  Aspek Locus Of Control 

Pada mulanya Rotter, melihat Locus of Control sebagai hal yang bersifat 

unidimensional (internal dan eksternal), namun pada tahun 1993, Levenson 

mengembangkan konsep Locus of Control dari Rotter dan membaginya menjadi tiga 

dimensi independen, yaitu : internalisasi (internality), powerful other, dan chance. 

Menurut model Levenson, seseorang dapat memunculkan masing-masing dimensi 

locus of control secara independen dalam waktu yang sama (Zawawi, J.A., Shaher, 

H.H, 2009). 

Levenson (dalam Friedman, 2006), mengungkapkan bahwa individu yang 

memiliki orientasi kearah Locus of control internal dalam hal internalisasi 

(internalily) akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua kejadian atau peristiwa 

yang terjadi pada dirinya ditentukan oleh usaha dan kemampuannya sendiri. Individu 

yang memiliki orientasi pada locus of control eksternal dapat dikelompokkan menjadi 

dua katagori, yaitu individu yang meyakini bahwa kehidupan dan peristiwa yang 

mereka alami ditentukan oleh orang-orang yang lebih berkuasa di sekitarnya 

(powerfull other), dan individu yang meyakini bahwa kehidupan dan peristiwa yang 

mereka alami ditentukan oleh takdir, nasib keberuntungan, serta kesempatan (chance). 

Jadi, dari uraian diatas, aspek locus of control yang digunakan dalam penelitian kali 

ini antara lain adalah, internalisasi (internality) yang artinya keyakinan yang kuat 

bahwa semua kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri seseorang ditentukan oleh 



usaha dan kemampuan sendiri, powerfull other yang artinya keyakinan seseorang 

bahwa semua kejadian dan peristiwa yang menimpa dirinya ditentukan oleh orang-

orang yang lebih berkuasa yang berada di sekitarnya, serta chance yang artinya adalah 

keyakinan seseorang bahwa kehidupan dan peristiwa yang mereka alami ditentukan 

oleh takdir. Ketiga aspek tersebut dikemukakan oleh Levenson (1973). 

2.2.3 Macam Locus Of Control 

Phares (1998), menyimpulkan dari berbagai temuan penelitian yang ada berkaitan 

dengan adanya perbedaan perilaku yang tampak antara orang yang memiliki Locus of 

Control Eksternal dan orang yang memiliki Locus of Control Internal. 

a. Locus Of Control External 

Phares (1998), menjelaskan bahwa orang yang memiliki locus of control 

eksternal memiliki kecendrungan untuk lebih pasif dalam mengontrol keadaan 

dan lingkungannya. Orang tersebut yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi 

adalah hasil dari nasib, kebetulan dan kekuatan eksternal (Swart,2004 dalam 

Breet,L., Myrugh,C., Poggenpoel,M., 2010). 

b. Locus Of Control Internal 

Orang yang memiliki locus of control internal memiliki kecendrungan untuk 

melakukan usaha yang lebih besar dalam mengontrol lingkungannya (Phares, 

1998). Seseorang dengan locus of control dapat berubah dan berkembang 

sesuai dengan usia. Hopkins (1976), menunjukan perbandingan bahwa anak-

anak muda yang sering kali lebih rentan untuk bertindak sesuai dengan Locus 

of Control External, sedangkan orang tua lebih cenderung bertindak kearah 

sesuai dengan Locus of Control Internal. Anderson (1987), menyatakan bahwa 

mungkin terjadi kecenderungan yang lebih besar terhadap perubahan locus of 

control internal menjadi locus of control eksternal. Hal ini dapat terjadi karena 

pengalaman tertentu dihadapi oleh individu (dalam Breet, L., Myrugh, C., 

Poggenpoel, M., 2010). 

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam Locus of 

Control, yaitu Locus of Control Internal dan Locus of Control Eksternal. Seseorang 

dapat dikatakan memiliki Locus of Control Internal bila orang tersebut memiliki 

keyakinan yang kuat bahwa dirinya dapat dikatakan memiliki Locus of Control 

Eksternal apabila orang tersebut tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa dirinya 

dapat mengontrol semua yang akan terjadi pada dirinya, namun orang lain dan nasib 

yang mengontrol kejadian yang menimpanya. 

 



2.3  Hipotesis  

 Ada hubungan antara Internal locus of control dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa FKIP PGSD UKSW Angkatan 2014. 

2.4 Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

 Setelah diuraikan mengenai nteori-teori diatas yang berfkaitan dengan penelitian yang 

akan diadakan yaitu Internal Locus of Control Terhadap Prokrastinasi Akademik , maka 

selanjutnya akan dipaparkan penelitian terdahulu yang mendukung adanya pada penelitian 

ini, yaitu :  

Penelitian yang dilakukan oleh Bentang Tektonika (2012) tentang Hubungan antara 

Locus of Control dengan Prokrastinasi siswa Muhamadiah 2 Yogyakarta. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan baik antara Internal Locus of Control 

maupun External Locus of Control dengan Prokrastinasi akademik siswa Muhamadiah 2 

Yogyakarta. 

 


