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Gembong-Pati Tahun Pelajaran 2015/2016”. Skripsi, Kudus: Jurusan Tarbiyah / 

Pendidikan Agama Islam STAIN Kudus, 2015 

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui tingkat internal locus of control 

pada  siswa  di  MA  PIM  Mujahidin  Bageng-Gembong-Pati  tahun  pelajaran 

2015/2016. (2) Mengetahui tingkat perilaku prokrastinasi akademik pada siswa di 

MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong-Pati tahun pelajaran 2015/2016. 

(3) Mengetahui pengaruh antara internal locus of control dengan perilaku 

prokrastinasi akademik pada siswa di MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong-Pati 

tahun pelajaran 2015/2016. Hipotesis dari penelitian ini adalah apakah terdapat 

pengaruh negatif antara internal locus of control dengan perilaku prokrastinasi 

akademik siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau  field research. Pengumpulan 

data dengan menggunakan angket dengan mengambil responden sebanyak 114 

siswa pada kelas X, XI, XII di MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong-Pati. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Tingkat internal locus of 

control pada siswa di MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong-Pati tahun pelajaran 

2015/2016 dalam kategori rendah. Hal ini berdasarkan nilai hasil sebaran angket 

yang memiliki mean dengan nilai 66,06 dari nilai tingkat internal locus of control 

siswa, di MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong-Pati adalah tergolong rendah 

karena termasuk dalam interval (62,75 – 66,5). (2) Tingkat perilaku prokrastinasi 

akademik pada siswa di MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong-Pati tahun 

pelajaran 2015/2016 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berdasarkan nilai 

hasil sebaran angket yang memiliki mean dengan nilai 30,588 dari tingkat 

prokrastinasi akademik siswa di MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong-Pati tahun 

pelajaran  2015/2016  adalah  tergolong  tinggi  karena  termasuk  dalam  interval 

(30,5 – 34,75). (3) Terdapat pengaruh antara internal locus of control dengan 

perilaku prokrastinasi  akademik pada siswa di MA PIM Mujahidin  Bageng- 

Gembong-Pati tahun pelajaran 2015/2016 dengan nilai koefisien korelasi sebesar - 

0,933 termasuk pada kategori sangat kuat karena terletak pada interval 0,80 – 

1,000. Sedangkan nilai koefisien determinasinya sebesar 87% dengan persamaan 

regresi Ŷ = 102,47 + (-1,08) X. Berdasarkan Uji pengaruh menggunakan  rumus F 

diperoleh Fhitung lebih besar dari Ftabel (749,53 > 3,92) dengan demikian Ha 

diterima dan Terdapat pengaruh negatif antara internal locus of control dengan 

perilaku prokrastinasi akademik siswa di MA PIM Mujahidin Bageng-Gembong- 

Pati tahun pelajaran 2015/2016. 
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