


FENOMENA

Penelitian tentang prokastinasi mahasiswa (Fauziah, 

2015; Muyana, 2018; Ursia, Siaputra & Sutanto, 2013; 

Rustam, 2019; Sabatini, 2013; Aini, Noor & Mahardayani, 

2011; Irna, 2014; Putri, Wiyanti, & Priyatama, 2012)

Arifin, 2019
Univ. Negeri Sebelas Maret

 Prokastinasi mahasiswa Prodi 

Psikologi = 13,68 %. 

Univ. Ibn Khaldun (UIKA) Bogor 

 54,8% dari 5149 mahasiswa aktif

tahun ajaran 2016/2017, terindikasi

prokrastinasi

Muyana, 2018
72,9% dari 229 mahasiswa BK 

Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta, 

terindikasi prokastinasi

Observasi & https://www.indozone.id/, 2020
 selama covid 19 mahasiswa S1 memilih menghabiskan waktu

berjam-jam membuka media sosial, bermain gamme online / 

mengerjakan pekerjaan lain drpd mengerjakan tugas dosen

Sihyanti (2019)  selama covid 19 

pelajar banyak yg main game online & 

nongkrong dg teman-temannya / mencari

hiburan drpd menyelesaikan tugas-tugas

akademiknya sesuai deadline

Sudarko, 2020

 Banyaknya tugas yang diberikan

sebagai pengganti model pelajaran

tatap muka, membuat mahasiswa yg

prokastinasi makin sering menunda

pekerjaan/ tugas

SEBELUM PANDEMI COVID 19

SELAMA PANDEMI COVID 19



FAKTOR-FAKTOR 
YANG 

MEMPENGARUHI
PROKASTINASI

AKADEMIK

Self Regulated Learning

Dukungan Sosial

Latifah & Damajati (2018), Steel (2017), Saraswati (2017), Savira & 

Suharsono (2013), Alfina (2014)

• Mahasiswa dg self regulated learning tinggi, mampu melibatkan meta-

kognisi, motivasi, & perilaku mereka dlm belajar serta mencapai tujuan

belajar yg diinginkan, shg tidak ada penundaan tugas-tugas perkuliahan,

• Mahasiswa dg self regulated learning tinggi, mampu mengatur &

membagi aktivitasnya dlm waktu & proporsi yg tepat sesuai dg prioritas

& kepentingannya, shg pekerjaan / aktivitasnya selesai sesuai waktu yang

ditetapkan

Putri, 2014; Fibrianti, 2009; Lubis, 2018; Safitri, 2018; Rini, 2009

Rini (2009) – adanya dukungan sosial, membuat individu merasa

memperoleh perhatian, shg memiliki kemantapan diri yg baik, dapat

mengembangkan kesadaran diri, berfikir positif, memiliki kemandirian,

& mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu

yang diinginkan, termasuk dalam menyelesaikan tugas-tugas



HIPOTESIS

•Ada hubungan antara self regulated learning terhadap

prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

•Ada hubungan antara dukungan sosial terhadap

prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 

•Ada hubungan antara self regulated learning dan dukungan

sosial terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa

PERMASALAHAN
Apakah self regulated learning dan dukungan sosial

berkorelasi dengan prokastinasi akademik pada

mahasiswa ?



TAHAPAN PEMBUATAN ALAT UKUR

02 03 04

Literature Review 

dari Jurnal, Buku / 

E-Book untuk

mendapatkan

Definisi Teoritis, 

Aspek & Indikator

sbg bahan Definisi

Operasional tiap

variabel

01

Menetapkan

Definisi

Operasional, 

Aspek & Indikator

setiap variabel

sebagai dasar

membuat Blue 

Print Aitem Skala

Menulis aitem

masing-masing

skala & mereview

dari sisi bahasa, 

mencari bukti

validitas isi, 

mempersiapkan uji

coba dg google 

form

Melakukan uji coba, 

mengolah data uji

coba & menelaah

soal yang 

memenuhi kaidah

aitem yg baik (dg 

uji diskriminasi

aitem & uji

reliabilitas)



PROKASTINASI 

AKADEMIK

Kecenderungan perilaku menunda-

nunda menyelesaikan tugas yang 

ditunjukkan dari kegagalan individu 

memenuhi target waktu, 

ketidakmampuan menempati 

rencana yang dibuat, 

ketidaknyamanan karena telah 

menunda tugas, ketakutan gagal 

karena merasa tidak mampu 

menyelesaikan tugas, serta

keraguan pada kemampuan diri 

sendiri, sehingga berakibat tidak

terselesaikannya tugas yang 

dibebankan

SELF REGULATED 

LEARNING

Usaha sistematis individu untuk

memfokuskan pikiran, 

merencanakan, perasaan, dan

perilaku pada pencapaian tujuan

yang diinginkan dengan melakukan

perencanaan strategi untuk 

mengerjakan tugas, mengatur diri 

mengerjakan tugas, mengevaluasi 

aktivitas-aktivitas, menunjukkan rasa 

ingin tahu yang tinggi, keinginan 

mencoba hal baru, memotivasi diri

menyelesaikan tugas, menyeleksi 

lingkungan belajar untuk 

memudahkan penyelesaian tugas, 

memanfaatkan lingkungan untuk 

menyelesaikan tugas, dan 

menciptakan situasi yang 

mendukung.

DUKUNGAN SOSIAL

Persepsi individu terhadap

bentuk-bentuk pertolongan yang 

diperolehnya dari keluarga / 

sahabat / teman / orang lain yang 

memiliki arti bagi dirinya, yang 

dapat materi, emosi, informasi, 

perhatian, penghargaan, 

kepedulian, sehingga individu

menerima perhatian, memperoleh 

kenyamanan, empati dan 

kepedulian, mendapatkan 

penghargaan, dorongan untuk 

maju, perbandingan positif, 

bantuan materi, bantuan moril, 

serta menerima saran, masukan 

dan nasehat

DEFINISI OPERASIONAL



SUBYEK UJI COBA

• Bukti validitas skala 3 variabel diperoleh dari uji diskriminasi aitem

• 40 aitem variabel Prokastinasi Akademik  setelah uji diskriminasi aitem ada

28 aitem valid, 12 aitem gugur ; dengan cronbach’s Alpha sebesar 0,916

• 40 aitem variabel self regukated learning  setelah uji diskriminasi aitem ada

29 aitem valid,11 aitem gugur ; dengan cronbach’s alpha sebesar 0,907 

• 40 aitem variabel Dukungan Sosial  setelah uji diskriminasi aitem ada 30 

aitem valid,10 aitem gugur ; dengan cronbach,s alpha 0,19

60 Mahasiswa S1 aktif studi & mengikuti kuliah online, 

laki-laki dan perempuan, masa studi masih aktif

 teknik random sampling. 

EVIDENSI VALIDITAS & RELIABILTAS

PENGAMBILAN DATA PENELITIAN
Target 300 mahasiswa di area Gerbang Kartasusila, menggunakan skala yg

disajikan dalam google form  In Progress




