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ABSTRAKSI 

Perilaku prokrastinasi merupakan sebuah bentuk perilaku 
penundaan dalam melakukan tugas yang dikerjakan. Perilaku penundaan 
yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tingkat kenyamanan 
tertentu dalam melakukan tugas tersebut. Perilaku ini berhubungan 
hampir dengan semua bentuk pekerjaan, salah satunya adalah mahasiswa. 
Steel memberikan gambaran bahwa perilaku prokrastinasi merupakan 
sebuah bentuk perilaku yang didasari oleh kesadaran penuh pelaku 
prokrastinasi. Dengan sadar akan konsekuensi negatif yang mungkin 
muncul sebagai akibat dari melakukan penundaan tersebut, maka tindakan 
penundaan lahir sebagai sebuah bentuk perilaku tetap. Kesadaran penuh 
dari pelaku prokrastinasi merupakan salah satu bentuk dari proses 
pengambilan keputusan yang dijabarkan oleh Siagian sebagai pendekatan 
sistematis sesuai dengan problematika masalah yang dihadapi. Dengan 
dasar inilah, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan 
antara Perilaku prokrastinasi mahasiswa Fakultas Psikologi UKWMS 
dengan proses pengam bilan keputusan. 

Subjek penelitian adalah 97 mahasiswa Fakultas Psikologi Unika 
Widya Mandala Surabaya. Subjek diambil dengan menggunakan metode 
incidental. Data diambil dengan mengunakan dua skala yaitu skala 
perilaku prokrastinasi dan skala pengambilan keputusan. Teknik analisa 
data menggunakan teknik analisa data product moment dari Pearson. 

Hasil analisa menunjukan koefisien korelasi sebesar -0.371 dengan 
p = 0.000 (p < 0.05). Dengan demikian, hasil penelitian menunjukan 
bahwa ada hubungan yang negatif antara perilaku prokrastinasi dengan 
pengambilan keputusan, dimana semain tinggi tingkat kecenderungan 
perilaku prokrastinasi mahasiswa, maka semakin buruk kualitas dari 
pengambilan keputusan mahasiswa tersebut. Sebaliknya semakin rendah 
tingkat perilaku prokrastinasi seorang mahasiswa, maka semakin baik 
pula pengambilan keputusan yang dibuatnya. Sumbangan efektif variabel 
pengambilan keputusan terhadap variabel perilaku prokrastinasi sebesar 
13.76%. Sedangkan sebanyak 86.24% merupakan faktor lain yang 
mempengaruhi individu dalam melakukan periaku prokrastinasi. 

Kata kunci: 
Perilaku prokrastinasi, Pengam bilan keputusan, dan Mahasiswa. 
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