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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Temuan penelitian yang mengusulkan bahwa religiusitas dan kontrol diri 

seorang individu dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan diri seseorang. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aris Apriyanto dalam skripsinya 

yang berjudul “Pengaruh Religiusitas dan Self-Control terhadap Psichological 

Well-Being Siswa MTs Negeri Bantul Kota”. Hasil penelitian mengemukakan 

bahwa religiusitas dan kontrol diri seorang siswa dapat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan dirinya sehingga dapat membantu dalam meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam belajar seperti mengaplikasikan perilaku beragama yang 

baik, mampu manahan emosi dan termotivasi dalam belajar.11 

Penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Andriyanti juga menyatakan bahwa 

adanya hubungan positif antara religiusitas dengan penyesuaian diri seorang 

siswa. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas yang 

dimiliki siswa maka semakin tinggi tingkat penyesuaian diri di sekolahnya.12  

Penelitian lain oleh Ursia N.R dkk dalam penelitiannya yang berjudul 

“Prokrastinasi Akademik dan Self-Control pada Mahasiswa Skripsi Fakultas 

Psikologi Universitas Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-

control memiliki korelasi negatif dengan prokrastinasi umum. Peran ke-empat  

elemen TMT (Teori Motivasi Temporal) yang dianggap dapat menjelaskan 

                                                
11 Aprianto, A. Pengaruh Religiusitas dan Kontrol Diri.... hal. 35 
12 Nunuk Andriyanti,. “Hubungan antara Religiusitas dengan Penyesuaian Diri di Sekolah pada Siswa 

SMP Negeri 3 Pakem Tahun Ajaran 2014/2015” Thesis, 2015, Fakultas Ilmu Pendidikan. Diakses pada 
tanggal 13 Desember 2018 dari  https://eprints.uny.ac.id/24643 hal. vii 
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hubungan prokrastinasi dan self-control, yaitu expectancy, value, dan sensivity to 

delay/impulsivenes. Pelemahan terbesar yang dijadikan sebagai variabel mediator 

ialah self-control.13 Hal itu menunjukkan bahwa self-control memiliki peran yang 

sangat penting dalam kontrol diri seorang mahasiswa yang sedang menempuh 

tugas akhir atau skripsi. 

Penelitian lain yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara  

managemen diri atau self-control terhadap prestasi belajar mahasiswa juga 

dilakukan oleh Haryati Ramadhani. Selain itu, faktor lain yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu intelegensi, minat, lingkungan dan lain-

lain.14 Peneliti menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

managemen diri terhadap prestasi belajar mahasiswa dapat dibuktikan dengan 

menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan tepat waktu yang dapat dikatakan 

sebagai prestasi seorang individu dalam memanage dirinya. 

Tingginya beban tugas perkuliahan di perguruan tinggi, mahasiswa dituntut 

untuk memiliki tingkat kepercayaan diri (self-efficacy) yang tinggi sehingga 

terhindar dari sikap menunda-nunda pengerjaan tugas. Sebagaimana penelitian 

yang dilakukan oleh Damri dkk yang menunjukan hasil penelitian bahwa semakin 

tinggi self-efficacy seorang mahasiswa, maka semakin rendah tingkat 

prokrastinasi akademiknya. Sebaliknya, semakin rendah self-efficacy seorang 

mahasiswa maka semakin tinggi pula tingkat prokrastinasi akademiknya.15 

Prokrastinasi atau penundaan terhadap tugas-tugas perkuliahan yang dilakukan 

                                                
13 Nela Regar Ursia., Siaputra, I. B., & Sutanto, N. “Academic Procrastination....hal. 1 
14  Mulyani, Rancangan Hipotetik Bimbingan Kelompok....hal. 9 
15 Damri, Engkizar, & Anwar, F. (2017). Hubungan Self-Efficacy dan Prokrastinasi Akademik 

Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Perkuliahan. Jurnal Edukasi, 3(1), hal. 74 
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oleh mahasiswa dapat diminimalisir, salah satunya dengan memberikan pelatihan 

self-regulated learning sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dewita 

Karema Sarajar.16 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, 

ada beberapa hal yang penulis tekankan guna membedakan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Perbedaanya terletak pada fokus 

mencari hubungan antara pengaruh religiusitas dan self-control terhadap 

penyelesaian tugas akhir/skripsi.  

B. Kerangka Teoretis 

1. Religiusitas 

a. Pengertian Religiusitas  

Secara definitif Harun Nasution mengemukakan bahwa agama atau religi 

merupakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan ghaib 

yang menguasai manusia. Agama bersifat mengikat seorang individu yang 

mengandung kepercayaan pada sesuatu yang ghaib dan adanya kewajiban 

pemujaan terhadap kekuatan ghaib tersebut. Pemujaan tersebut dilakukan karena 

adanya perasaan takut terhadap adanya kekuatan misterius yang ada di alam 

sekitar manusia. Agama juga dapat didefinisikan sebagai ajaran yang diwahyukan 

kepada manusia melalui seorang rasul.17 

Sidi Gazalba mendefinisikan pengertian agama atau religi yaitu merupakan 

kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta. Religi 

                                                
16 Deswita K. Sarajar, “Pengaruh Pelatihan Self-Regulated Learning Terhadap Prokrastinasi 

Penyelesaian Skripsi pada Mahasiswa Tingkat Akhir”, Yogayakarta : Magister Psikologi Profesi Universitas 
Mercu Buana Yogyakarta, InSight Journal, Vol. 18 No. 2, Agustus 2016,.  2548-1800 hal. 152 

17 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 10 
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juga meliputi nilai dan makna sesuatu yang jauh berbeda dengan yang dikenal, 

oleh karena itu religi dikatakan berhubungan dengan roh kudus. Manusia 

mengakui dan bergantung pada yang kudus karena adanya the other power atau 

kekuatan di luar kendala manusia untuk mendapatkan pertolongan dari-Nya yaitu 

dengan menjalankan ritual-ritual peribadatan, upacara dan tindakan-tindakan.18 

Religion biasanya dialihbahasakan menjadi agama, yaitu doktrin, ajaran dan 

hukum yang telah baku sebagai perintah Tuhan untuk manusia. Sedangkan 

religiusitas lebih mengarah pada kualitas pengahayatan keberagamaan 

seseorang.19 

Agama dan religiusitas merupakan dua komponen yang berbeda namun 

tidak bisa dipisahkan. Agama merupakan kepercayaan (belief) dan upacara atau 

ritual yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Sosiologis Itali, 

Vilfredo Pareto mengatakan bahwa agama berkaitan dengan ‘transcends 

experience’ yaitu pengalaman dengan ‘Yang di atas’, atau sesuatu yang berada di 

luar, sesuatu yang tidak terjamah (an intangible beyond). Agama begitu penting 

dalam kehidupan manusia, mengandung aspirasi-aspirasi manusia yang paling 

dalam (sublime), agama merupakan sumber dari semua budaya tinggi, bahkan 

candu bagi manusia kata Karl Marx.20  

Religi atau agama merupakan hubungan antara makhluk dengan Tuhan 

(Sang Pencipta) yaitu berwujud ibadah yang dilakukan dalam sikap sehari-hari. 

Agama memiliki makna secara detail yaitu suatu sistem keyakinan akan adanya 

                                                
18 Ibid,. hal. 41-42 
19 Nida’ul Haq & Nasyitotul Jannah, “Hubungan Religiusitas dengan Need For Achievement  (N-

Ach) Studi pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang”, Cakrawala, Vol. 
X. No.2 (Desember, 2015), hal. 211-212 

20 Marzali, A., “Agama dan Kebudayaan”,  Indonesian Journal of Anthropologhy. Volume 1 (1) 
Juli 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115,(1958), 2012, hal. 57–75 
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Yang Maha Mutlak dan sebuah sistem norma atau kaidah yang mengatur 

hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya sesuai dengan 

tata keimanan dan peribadatan tersebut.21  

Rakhmat menyatakan bahwa religiusitas adalah suatu keadaan yang ada 

dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan 

kadar ketaatannya terhadap agama.22 Konsep religiusitas menurut ahli psikologi 

dan sosiologi yaitu Glock dan Stark (1966) menyatakan bahwa religiusitas 

merupakan komitmen dalam beragama serta dijadikan sebagai kebenaran 

beragama. Religiusitas juga berarti berbagai aktivitas yang dilakukan seseorang 

sebagai bagian dari kepercayaan, bagaimana emosi  dan pengalaman seseorang 

yang dapat terpengaruhi berdasarkan agama yang dianutnya.23  

Umumnya, studi psikologi telah mengindikasikan bahwa religiusitas 

berbeda dengan spiritualitas. Para ahli menyatakan bahwa religiusitas 

berhubungan dengan pengalaman manusia sebagai makhluk transenden yang 

diekspresikan melalui organisasi sosial. Sedangkan spiritualitas merupakan 

hubungan personal dengan Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan Pargament 

(1997) yang mendefinisikan religiusitas sebagai sistem ideologi, ritual dan 

organisasi, sedangkan spiritual menunjuk pada aspek personal.24  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa religiusitas merupakan kualitas diri manusia dalam 

                                                
21 Ghufron, M. N., & Risnawita, R. Teori-Teori Psikologi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

hal. 167 
22 Jalaluddin Rakhmat,  Psikologi Agama : Sebuah Pengantar, (Bandung : Mizan, 2004), hal. 50-51 
23 Jamaluddin Ancok & Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islami : Solusi Islam atas Problem-problem 

Psikologi. Cetakan 4, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)  
24 Fridayanti, “Religiusitas, Spiritualitas dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan 

Religiusitas Islam”, Psympathic, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2015),hal. 203 
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beragama sehingga mempengaruhi segala tindakan dan pandangan hidupnya. 

Religiusitas dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang 

memuat norma-norma tertentu dan menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku. 

b. Dimensi- Dimensi Religiusitas 

Kualitas religiusitas seseorang dapat dilihat dari dimensi religiusitasnya 

yang merupakan substansi dari religiusitas tersebut. Mengutip dari Allport dan 

Ross, Mawani mengidentifikasi ada dua dimensi dasar religiusitas, diantaranya 

ialah ekstrinsik dan intrinsik.  

Orientasi religius ekstrinsik merupakan cara pandang seseorang terhadap 

agama yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. 

Sedangkan seorang muslim yang memiliki orientasi religius intrinsik yaitu 

beribadah kepada Allah berdasarkan dorongan dari dirinya sendiri, bukan dari 

luar, apalagi untuk mencapai pengakuan orang lain.25 

Menurut Glock dan Stark ada lima macam dimensi yang merupakan 

substansi dari religiusitas, di antaranya ialah : the ideological, the ritualistic, the 

experiential, the intellectual, dan the consequential.26 

1. The ideological (ideologi/keimanan) 

Ideologi merupakan keyakinan seorang individu pada ajaran agama yang 

dianutnya, dalam Islam tercakup dalam rukun iman. Misalnya 

keyakinan/keimanan kepada Allah, malaikat, takdir, qada dan qadar. 

 

                                                
25 Rini Risnawita Suminta, “Hubungan Antara Tipe Kepribadian dengan Orientasi Religiusitas”, 

Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 4 Nomor 2, (2016), hal. 216-217 
26 Fridayanti, “Religiusitas, Spiritualitas dalam Kajian Psikologi....hal. 205 
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2. The ritualistic (ibadah) 

Ibadah merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh seorang individu 

dalam beragama, misalnya shalat, puasa, zakat, membaca al-Quran.  

3. The experiential (penghayatan) 

Penghayatan merupakan pengalaman religius seperti perasaan, emosi, dan 

sensasi yang dirasakan seorang individu dalam beragama. Misalnya 

merasakan khusyuk dalam shalat, hati tergetar ketika mendengar lantunan 

adzan atau bacaan ayat suci al-Quran. 

4. The intellectual (keilmuan) 

Aspek keilmuan merupakan seberapa jauh pengetahuan seorang individu 

terhadap ajaran agama dan kitab sucinya. 

5. The consequential (pengamalan) 

Pengamalan merupakan konsekuensi meliputi apa yang seharusnya 

diamalkan serta sikap yang harus dilakukan sebagai seorang dalam 

beragama. Misalnya dalam Islam mengajarkan tentang saling memaafkan, 

tolong menolong kepada sesama dan menjaga lingkungan.27 

Hadits Riwayat Bukhori menggambarkan secara substansi, Islam terdiri dari 

tiga unsur yaitu Islamic faith religiousity (Iman), Islamic practice religiousity 

(Islam) dan Islamic experiential religiousity (Ihsan). Hal tersebut merupakan 

konstruk multidimensi dalam aspek religiusitas dan spiritualitas dalam Islam.28  

 

 

                                                
27 Muhana Sofiyati Utami, “Religiusitas, Koping Religius, dan Kesejahteraan Subjektif”, Jurnal 

Psikologi, Vol. 39, No. 1 (Juni, 2012), hal. 52-53 
28 Fridayati, “Religiusitas, Spiritualitas dalam Kajian Psikologi....hal. 206 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitas, diantaranya 

ialah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor hereditas 

(keturunan), tingkat usia, kepribadian, serta kondisi jiwa seseorang. sedangkan 

faktor eksternal yaitu lingkungan tempat dimana ia tinggal. 

d. Religiusitas dalam Islam 

Berdasarkan kajian filosofis, dalam Islam pada hakekatnya religiusitas dan 

spiritualitas tidak terpisahkan. Konstruk religiusitas Islam yang sesungguhnya, 

bukan hanya sekedar keyakinan dan praktik ibadah dalam sebuah tindakan, 

namun mencakup dimensi spiritualitas di dalamnya, dalam Islam dikenal dengan 

dimensi ihsan. Faktor penggerak di balik setiap tindakan adalah dimensi Ihsan 

yang merupakan spiritualitas Islam.29  Religiusitas dalam Islam termaktub dalam 

Q.S Al-Baqarah ayat 208 : 

اِت  َو َّبِعُوا ُخطُ َت ََل ت ةً َو افَّ ِم كَ لْ ُوا فِي الس ِ ل ُخ نُوا ادْ يَن آَم ِذ ا الَّ هَ ُّ َي ا أ يَ

ين   بِ ُوٌّ ُم د ْم عَ كُ هُ لَ نَّ ِ اِن ۚ إ طَ يْ  الشَّ
Artinya  :  

“Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara penuh, dan 

jaganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang 

nyata bagimu” 30 

Ayat tersebut bermakna bahwa seorang muslim dihimbau untuk senantiasa 

beragama secara penuh, dalam setiap aktivitas keseharianya seorang muslim harus 

menamkan nilai-nilai Islam baik dalam aspek ibadah maupun mu’amalah. 

                                                
29 Ibid,. hal. : 207 
30 Q.S Al-Baqarah [2] : 208. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, 

Semarang, CV. Toha Putra Semarang, Edisi Terbaru Revisi Terjemah 1989 
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Esensi ajaran Islam adalah konsep ketauhidan yang bermakna pengesaan 

terhadap Tuhan yang Satu, Allah SWT sang pencipta dan penguasa segala yang 

ada serta menjadikan dunia sebagai ladang ujian bagi manusia, sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Al-Mulk : 1-2 

  َشْيٍء قَِدير  تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوهَُو َعلَٰى ُكِل  

Artinya : 

“Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa 

atas segala sesuatu,” 

 

فُورُ ْم أَْحَسُن َعَمًًل َۚوهَُو اْلعَِزيُز اْلغَ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُّكُ   

“yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara 

kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”31 

Berdasarkan ayat di atas, maka sebagai seorang muslim kita jangan sampai 

terjerumus ke dalam lubang kesesatan, berbuat dholim serta mengikuti jejak setan 

hingga ke neraka. Al-Quran juga telah menjelaskan perintah perbuatan manusia 

dalam Q.S Al-Jasiyah : 18 : 

َن ٱْْلَْمِر فَٱتَّبِعْ  َك َعلَٰى َشِريعٍَة م ِ   يَْعلَُمونَ َها َوََل تَتَّبِْع أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن ََل ثُمَّ َجعَْلنَٰ

Artinya : 

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari 

urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”32 

 

Religiusitas dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik 

dalam aspek pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun hukum. 

                                                
31 Q.S Al-Mulk [67] : 1-2, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, 

Semarang, CV. Toha Putra Semarang, Edisi Terbaru Revisi Terjemah 1989 
32 Q.S Jasiyah [45] : 18, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, 

Semarang, CV. Toha Putra Semarang, Edisi Terbaru Revisi Terjemah 1989 
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Penulis menyimpulkan bahwa religiusitas dalam Islam jauh lebih kompleks, tidak 

hanya dhahir saja, namun batin juga harus diikutsertakan. Dalam arti lain yaitu 

mengetahui, mamahami serta memaknai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari 

dalam segala aspek kehidupan didasari sebagai pengabdian dan ibadah kepada 

Allah SWT. Pengabdian secara menyeluruh ini sebagaimana tercantum dalam Q.S 

Al-Bayyinah ayat 5 : 

لَٰوةَ َويُْؤتُو۟ا  يَن ُحنَفَآَء َويُِقيُمو۟ا ٱلصَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ ٱلد ِ َوَمآ أُِمُرٓو۟ا إَِلَّ ِليَْعبُدُو۟ا ٱَّللَّ

ِلكَ  َكٰوةَ ۚ َوذَٰ ِديُن ٱْلقَي َِمةِ  ٱلزَّ  

Artinya : 

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan 

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

itulah agama yang lurus”33 

 

2.   Self - Control  

a. Pengertian Self - Control 

Self – control merupakan kemampuan seorang individu dalam mengabaikan 

dan mengesampingkan perilaku yang tidak diinginkan serta menahan diri dari 

godaan untuk berbuat sesuatu yang merugikan.34 Baumeister menyatakan bahwa 

“self-control is a central function of self and the key to success in life.”35 

Pernyataan tersebut menandakan bahwa self-control merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kesuksesan seseorang. Hal itu menandakan bahwa self-control 

                                                
33 Q.S Al-Bayyinah [98] : 5, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, 

Semarang, CV. Toha Putra Semarang, Edisi Terbaru Revisi Terjemah 1989 
34 Cindy Clara, Agoes Dariyo, Debora Basaria, “Peran Self-Efficacy dan Self-Control Terhadap 

Prokrastinasi Akademik Pada Siswa SMA (Studi pada Siswa SMA X Tangerang)”, Jurnal Muara Ilmu 
Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1. No. 2, (Oktober, 2017), hal. 161 

35 Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs, & Dianne M. Tice, “The Strenght Model of Self-Control”, 
Current Direction in Psichological Science, Vol. 16, Num. 6, (December, 2007), hal. 351 
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dapat membingkai sementara guna memblokir efek buruk dalam keadaan 

menipiskan ego. Maksud dari ego ialah keadaan suatu emosi yang dapat 

mengendalikan seorang individu untuk berbuat hal negatif yang berdampak buruk. 

Seorang atlet perlu menghindari start yang salah dalam arti lain yaitu 

kontrol impuls, dan pada saat yang bersamaan harus memulai secepat mungkin 

atau melakukan inisiasi tindakan. Begitu juga dalam sebuah kehidupan, seseorang 

perlu menghindari hal-hal yang berdampak negatif dengan melakukan inisiasi 

tindakan serta pengambilan keputusan yang benar. Penelitian dari neuroscience 

kognitif menunjukkan bahwa tindakan pengendalian diri itu bergantung pada 

aktivitas di area lateral Prefrontal Cortex (PFC).36 Wilayah otak ini terlibat dalam 

perencanaan perilaku kognitif yang kompleks, baik itu berupa ekspresi 

kepribadian, pengambilan keputusan, serta perilaku sosial yang moderat. Aktifitas 

dasar ini dianggap sebagai pengaturan tindakan dan pikiran sesuai dengan tujuan 

internal seseorang. 

Istilah psikologis yang paling tepat digunakan yang dilakukan oleh area 

korteks prefrontal adalah fungsi eksekutif. Fungsi  eksekutif berkaitan dengan 

kemampuan untuk membedakan antara pemikiran yang bertentangan, mana yang 

lebih baik dan terbaik, menentukan baik atau buruk, sama atau berbeda, 

konsekuensi masa depan dari kegiatan saat ini, serta harapan berdasarkan 

tindakan. 

Tangney menyatakan bahwa self-control menghasilkan berbagai hal yang 

positif dalam kehidupan seseorang, terutama dalam bidang pendidikan. 

                                                
36 Wanja Wolff, J. Lukas Thumer, Kim-Marie Stadler, & Julia Schuler, “Ready, Set, Go : Cortical 

Hemodynamics During Self-Controlled Sprint Starts”, Psychology of Sports & Exercise, 41 (November, 
2018) hal. 21 
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Mahasiswa yang memiliki self-control yang tinggi akan memiliki potensi 

akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki self-

control rendah.37 

Kemampuan self-control pada seorang mahasiswa juga dapat membantu 

untuk mengelola diri, baik pikiran, perasaan serta perbuatan untuk dapat 

mengembangkan potensi secara optimal. Selain itu self-control akan membuat 

mahasiswa dapat memahami diri sendiri, mampu mengasah keterampilan 

leadership ,  serta mampu membina hubungan baik dengan orang lain dan hidup 

secara positif. Seorang mahasiswa dengan self-control yang tinggi dapat 

diprediksikan akan menurunkan tingkat prokrastinasi akademik (perilaku 

menunda) dalam menyelesaikan skripsi.38 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menyimpulkan  bahwa self-

control merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola dirinya 

dengan baik secara fisik, emosi, jiwa, pikiran, spiritual sehingga mampu 

mengelola dirinya dengan berbagai sumber daya untuk mengendalikan maupun 

menciptakan realitas kehidupan sesuai dengan nilai dan tujuan hidupnya. 

b. Aspek-Aspek Self – Control 

Tangney, Baumeister dan Boone mengusulkan ada lima aspek self-control 

di antaranya ialah self-discipline, deliberate/nonimpusive, healty habits, work 

ethic and reliability.39 

 

                                                
37 Ibid., hal. 161 
38 Galih Ratna Palupi, “Pengaruh Manajemen Diri terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa FK 

UNS dalam Menyelesaiakan Skripsi”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1. No. 2, 
(Oktober, 2017), hal. 5 

39 Nela Regar Ursia dkk., “Academic Procrastination and Self-Control....hal. 4 
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1. Self-discipline 

Self-discipline merupakan  kemampuan individu dalam melakukan disiplin 

diri. Individu dengan self-discipline mampu memfokuskan diri dan menahan 

diri dari hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat melakukan 

tugas. 

2. Deliberate/nonimpusive 

Deliberate/non-implusive, yaitu kecenderungan individu yang mampu 

bersifat tenang, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil 

keputusan dalam bertindak. 

3. Healthy habits 

Healthy habits merupakan kemampuan individu untuk mengatur pola 

perilaku yang menyehatkan, dan mengutamakan hal-hal yang bersifat positif 

meskipun tidak diterima secara langsung. Oleh karena itu, individu dengan 

healthy habits berani menolak sesuatu yang dapat menimbulkan dampak 

buruk bagi dirinya walaupun menyenangkan. 

4. Work ethic  

Work ethic adalah kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik tanpa dipengaruhi hal lain walaupun bersifat menyenangkan. 

Individu yang memiliki work ethic akan mampu memberikan perhatian pada 

pekerjaan yang sedang dilakukan. 

5. Reliability  
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Reliability merupakan kemampuan seorang individu dalam melaksanakan 

rancangan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan secara konsisten dan 

mengatur perilakunya demi mewujudkan tujuannya.  

c. Pengaruh Religiusitas dan Self-Control terhadap Kesuksesan Seseorang 

dalam Melakukan Pekerjaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryati Rahmadani dkk bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara manajemen diri dengan prestasi 

belajar, semakin tinggi manajemen diri maka semakin tinggi prestasi belajar 

begitu juga sebaliknya, semakin rendah manajemen diri maka semakin rendah 

pula prestasi belajarnya.40  

Job dkk menguji hipotesis bahwa pegendalian diri yang berupa usaha dan 

kelelahan akan mengarah pada keyakinan umum bahwa kapasitas untuk self-

control terbatas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Klinger dkk, kebanyakan 

orang cenderung mendukung teori awam yang mengendalikan diri secara terbatas. 

Maksudnya adakalanya seseorang akan merefleksikan pengalaman self-control 

yang tinggi dengan usaha rendah. Faktanya teori awam yang terbatas 

mengakibatkan penurunan kinerja pengendalian diri dibawah tuntutan peraturan 

yang tinggi.41 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam bidang pendidikan mahasiswa 

akan cenderung memilih self-control terbatas. Hal tersebut menyebabkan 

penurunan produktifitas dalam mengerjakan tugas dalam hal ini disebut 

                                                
40 Haryati Rahmadani, “Hubungan Manajemen Diri dengan Pretasi Belajar Mahasiswa Bimbigan 

Konseling Semester IV Universitas Riau”. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Universitas Riau, Jurnal Psikologi, (Juni, 2015), hal. 2 

41 Jane A. Klinger, Abigail A. Scholer, Chin Ming Hui, DanielC. Molden, “Effortful Experiences of 
Self-Control is Limited”, Journal of Experimental Social Psychology, (April, 2018) 1-13, hal. 1 
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penyelesaian skripsi. Oleh karena itu mahasiswa dengan self-control yang tinggi 

akan cenderung lebih cepat menyelesaikan studinya dibandingkan dengan 

mahasiswa dengan self-control rendah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami tentang religiusitas 

berhubungan dengan kesejahteraan psikologis. Mahasiswa yang memiliki koping 

religius positif yang tinggi cenderung melakukan aktivitas yang bertujuan serta 

memberikan penilaian secara religius. 42 Ketika mahasiswa menghadapi sesuatu 

yang tidak menyenangkan, mereka mampu memaknainya secara positif dan ikhlas 

menerima kenyataan tersebut. Mereka mampu menenangkan emosi dan 

kecemasan yang ada dengan melakukan amalan yang bersifat religius, seperti 

beribadah baik wajib maupun sunnah. Selain itu mereka akan mendekat pada 

Allah dengan meminta bantuan dan pertolongan serta kekuatan kepada-Nya, 

sehingga mampu mengatasi kesedihan yang muncul. Hal itu akan meningkatkan 

kesejahteraan subjektif mereka.  

Berdasarkan penelitian tersebut, maka pengaruh religiusitas dan self-control 

memiliki hubungan yang sangat erat. Sebagaimana yang Wood (2012) katakan 

bahwasannya  ketika seseorang berpikir mengenai agama, maka akan memicu 

tingkat self-control yang lebih baik pada dirinya. Wood menyatakan lebih jauh 

bahwa hal yang paling menarik yang ditemukan di dalam studinya yakni konsep 

agama ternyata mampu mengisi bahan bakar dari self-control seseorang. Oleh 

karena itu self-control dapat ditingkatkan melalui internalisasi nilai-nilai agama 

                                                
42 Muhana Sofiati Utami, “Religiusitas, Koping Religius dan Kesejahteraan Subjektif”, Jurnal 

Psikologi, Vo. 39, No. 1 (Juni, 2012) hal. 62 
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dalam kehidupan sehari-harinya.43 Makna sejalan dengan hal tersebut ialah 

religiusitas dan spiritualitas mampu menggerakan seseorang dalam beraktivitas 

dan berperilaku sesuai dengan agama yang dianutnya. 

 

                                                
43 Muhammad Saddam Hafiez, “Hubungan antara Religiusitas dan Self-Control di Kalangan 

Remaja”, Universitas Bina Nusantara. Jurnal Psikologi, (Juni, 2013)  


