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PENDAHULUAN 

Mahasiswa di kampus dituntut untuk menggunakan waktu dengan efektif 

sehingga efisiensi waktu menjadi sangat penting. Mahasiswa sebagai subjek yang 

menuntut ilmu di Perguruan Tinggi tidak terlepas dari aktivitas belajar dan 

keharusan mengerjakan tugas-tugas studi. Dosen memberikan tugas dengan batas 

waktu tertentu untuk pengumpulan tugas. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 

Selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, mahasiswa diberikan 

waktu masa studi. Biasanya masa studi maksimal yang diberikan selama 7 tahun 

atau 14 semester. Secara normal mahasiswa membutuhkan waktu selama 4 tahun 

atau 8 semester untuk dapat menyelesaikan studinya. Bagi mahasiswa yang 

melebihi waktu normal atau lebih dari ketentuan dikenal dengan istilah mahasiswa 

tidak tepat waktu (Solomon dan Rothblum , 2000) 

Namun kenyataannya masih dijumpai ketidaksiapan dalam melaksanakan 

tuntutan tersebut. Mengulur waktu dan melakukan penundaan terhadap tugas dan 

kewajiban adalah salah satu ketidaksiapan yang masih terjadi ( Julianda, 2012). 

Banyak mahasiswa yang tidak dapat membagi waktu untuk mengerjakan sesuatu 

sehingga waktu yang seharusnya bermanfaat terbuang dengan percuma 

(Djamarah, 2002). Adanya kecenderungan untuk tidak segera mengerjakan tugas 

kuliah merupakan suatu indikasi dari perilaku menunda, sedangkan kelalaian 

dalam mengatur waktu merupakan faktor penting yang menyebabkan individu 

menunda dalam melakukan dan menyelesaikan tugas (Rumiani, 2006) 
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Berdasarkan hasil penelitian dari Burka dan Yuen (2001) diketahui bahwa 

prokrastinasi terjadi pada setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, 

atau statusnya sebagai pekerja atau pelajar. Penelitian Rizvi, dkk. (2003) tentang 

prokrastinasi akademik ditinjau dari pusat kendali dan efikasi diri pada 111 

Mahasiswa Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, diketahui bahwa 

20,38% mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik dan didapat hubungan 

positif antara prokrastinasi akademik dengan pusat kendali eksternal. Knaus 

(2002) diketahui bahwa 90% mahasiswa melakukan prokrastinasi, 25% adalah 

suka menunda kronis dan pada umumnya mundur dari perguruan tinggi. 

Solomon dan Rothblum (2000) mengungkapkan bahwa indikasi 

penundaan akademik (prokrastinasi akademik) pada mahasiswa tingkat S1adalah 

masa studi 5 tahun atau lebih. Pemanfaatan waktu yang tidak efektif dan 

ketidakdisiplinan juga disinyalir oleh Djojodibroto (2004) bahwa kemungkinan 

prokrastinasi akademik dapat dilihat dari lama studi yang ditempuh, normal masa 

studi S1 yaitu empat tahun dan batas maksimal 7-10 tahun, Apabila mahasiswa 

tingkat S1 menjalani studi lebih dari masa yang ditentukan maka mahasiswa 

tersebut terkena sanksi berupa dropout. 

Seperti yang terjadi di sebuah PTS yang berada di Surakarta, dari tiga 

puluhtiga program studi didapatkan lima besar program studi dengan 

kemungkinan tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi. Data persentase 

mahasiswa yang belum lulus dengan masa studi empat sampai lima tahun, lebih 

dari lima tahun dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Persentase mahasiswa belum lulus per tanggal 14-07-2015  

No Program Studi Presentase mahasiswa belum lulus 

> 5 tahun <5 tahun 

1 Psikologi  10 % 7 % 

2 Teknik Mesin 9 % 5 % 

3 Hukum  7 % 6 % 

4 Ilmu komunikasi 7 % 6 % 

5 Akuntansi  5 % 7 % 

Sumber: Biro Administrasi Akademik X Tahun 2015 

Ferrari dan Morales (2007), Seo (2008), Solomon dan Rothblum (2000), 

Tuckman (2002), mendefinisikan prokrastinasi sebagai perilaku penundaan yang 

terpola menetap dalam menyelesaikan tugas dengan melakukan aktifitas lain yang 

lebih menyenangkan dan tidak begitu penting, sehingga kinerja terhambat, yang 

pada akhirnya menyebabkan hasil tidak maksimal. Dalam konteks akademik, 

prokrastinasi disebut prokrastinasi akademik. Secara khusus, Ellis dan Knaus 

(2002), Husetiya (2010), Solomon dan Ruthblum (2000), Steel (2007), 

menyatakan bahwa prokrastinasi akademik merupakan penundaan dalam bidang 

akademik yang sengaja dilakukan berulang-ulang, meskipun individu yang 

bersangkutan mengetahui bahwa penundaan yang dilakukan menghasilkan 

dampak yang buruk. 

Berdasarkan tujuan melakukan prokrastinasi, Ferrari dan Tice (2000) 

membagi menjadi dua yaitu: 1). functional procrastination, penundaan 

mengerjakan tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih 

lengkap dan akurat 2). dysfunctional procrastination, penundaan mengerjakan 

tugas yang tidak bertujuan, berakibat buruk dan menimbulkan masalah. 

Prokrastinator sering melakukan penundaan dan menggantinya dengan melakukan 

hal-hal yang bersifat santai untuk menghilangkan rasa tidak menyenangkan. 
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Aspek-aspek prokrastinasi akademik antara lain a). Perceived time, 

individu fokus pada masa sekarang tanpa pertimbangan masa yang akan datang 

sehingga gagal memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, 

b). Intention-action gap yaitu kesenjangan antara rencana dan kinerja. Hal ini 

terwujud dalam kegagalan individu unuk mengerjakan tugas. Namun ketika 

tenggat waktu semakin dekat, celah antara rencana dan kinerja semakin kecil. 

Individu yang awalnya menunda tugas, dapat mengerjakan lebih dari yang 

ditargetkan, c). Emosional distress (rasa tertekan saat menunda tugas). Saat 

melakukan prokrastinasi, individu merasa tidak nyaman. Konsekuensi negatif dari 

prokrastinasi memicu peraasaan tidak menyenangkan, dan tertekan (depresi), d). 

Perceived abilty (persepsi terhadap kemampuan). Individu merasa ragu dengan 

kemampuannya, sehingga takut gagal dan menghindari tugas (Knaus, 2002;  

Surijah dan Tjundjing, 2007). 

Sementara itu Schouwenburg menyatakan bahwa prokrastinasi merupakan 

perilaku penundaan yang dapat termanifestasi dalam aspek-aspek yang dapat 

diukur dan diamati, yaitu a). penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan 

tugas, b). keterlambatan dalam mengerjakan tugas, c). kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual, d). melakukan aktifitas lain yang lebih menyenangkan  

(Ferrari dan Tice, 2000) 

Menurut Steel (2007) berkembangnya perilaku prokrastinasi dipengaruhi 

oleh 4 faktor utama, yakni 1). karakteristik tugas, karakteristik tugas yang sulit 

menjadikan individu malas mengerjakan tugas 2). perbedaan individual. 

Didasarkan pada 5 tipe kepribadian yaitu Neuroticism, Extraversion, 
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Agreeableness, Openness to experience, dan Conscientiousness. Tipe kepribadian 

openness to experience tidak berkorelasi dengan prokrastinasi, sedangkan 

agreeableness memiliki korelasi negatif dengan prokrastinasi. Tipe kepribadian 

Conscientiousness merupakan prediktor negatif terkuat terhadap perilaku 

prokrastinasi, 3). hasil, 4). Demografi, pada umumnya prokrastinasi menurun saat 

seseorang menjadi lebih berumur dan telah belajar dari pengalaman. 

Burka dan Yuen (2001), Ferrari dan tice (2000), Ghufron dan Risnawati 

(2010), Rachmana (2001), Solomon dan Rothblum (2000), mengkategorikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik menjadi dua macam 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

terdapat dalam diri individu yang meliputi a). asertifitas, b). motivasi, c). efikasi 

diri, d). Ketidaknyaman terhadap tugas e). kontrol diri, f). minat. Sedangkan 

faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar diri individu yang meliputi a). 

dukungan keluarga, b).lingkungan sosial, c). teman sebaya. 

Penelitian tentang prokrastinasi akademik telah banyak dilakukan dan 

sangat bervariasi. Antara lain menyatakan bahwa prokrastinasi akademik 

berkorelasi negatif dengan beberapa variabel penting, yaitu self control dan self 

eficacy (Endrianto, 2014; Julianda, 2012; Muhid, 2009), motivasi berprestasi 

(Rumiani, 2006), self handicap dan locus of control (Acka, 2012), manajemen 

waktu (Sandra dan Djalali, 2013), dan berkorelasi positif dengan variabel 

kecemasan (Onwuegbuzie dan Anthony, 2004), dan stres mahasiswa (Rumiani, 

2006). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Daftar penelitian dengan topik prokrastinasi akademik  

No Nama peneliti Subjek 

 

Hasil penelitian 

1 Muhid (2009) Mahasiswa Individu yang mempunyai efikasi diri 

yang tinggi dan mampu mengontrol diri 

dengan baik, maka prokrastinasinya 

akan rendah.  

2 Rumiani 

(2006) 

112 mahasiswa motivasi berprestasi memiliki korelasi 

dengan prokrastinasi akademik. 

Sedangkan Stres pada mahasiswa tidak 

memiliki korelasi dengan prokrastinasi 

akademik. Ini berarti bahwa 

prokrastinasi pada subyek penelitian ini, 

banyak dipengaruhi oleh faktor internal 

(motivasi berprestasi). 

3 Endrianto 

(2014) 

166 mahasiswa 

 

Ada korelasi negatif antara prokrastinasi 

dan self control, akan tetapi hubungn ini 

tidak dijembatani oleh aspek efikasi, 

value, dan impulsive. 

4 Akca (2012)  263 mahasiswa Terdapat hubungan positif antara self-

handicaping dan eksternal locus of 

control terhadap prokrastinasi akademik. 

 

5 Ghufron 

(2003) 

Mahasiswa remaja yang memiliki kontrol diri yang 

baik dan persepsi yang positif terhadap 

penerapan disiplin orang tua, maka 

prokrastinasinya akan rendah. 

6 Tan, Ang, 

Klassen, Yeo, 

Wong, Huan 

dan Cheng 

(2008) 

 

266 mahasiswa siswa yang mempunyai harapan tinggi 

untuk berhasil dan mendapat nilai bagus, 

maka prokrastinasi akademiknya akan 

rendah dan begitu juga dengan 

sebaliknya. 

7 Onwuegbizie 

(2004) 

 

135 mahasiswa Terjadi prokrastinasi pada 80% subjek, 

yang disebabkan rasa cemas berlebih. 

Hal ini dijembatani adanya rasa takut 

akan gagal, malu meminta bantuan, 

konsep diri yag rendah, dan tidak suka 

terhadap tugas. 

8 SandradanDjal

ali (2013) 

110 guru SMA individu yang efikasi dirinya tinggi dan 

mempunyai manajemen diri yang baik, 

maka prokrastinasi akademiknya akan 

rendah dan begitu juga sebaliknya. 
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9 Rosario, 

Costa, Ninez, 

Pienda,solano 

dan Valle 

(2009) 

 

580 Mahasiswa prokrastinasi akademik meningkat saat 

siswa berada pada level kelas yang lebih 

tinggi. hal ini disebabkan penilaian 

siswa terhadap kesulitan tugas sehingga 

siswa memilih aktivitas lain yang lebih 

menarik. Sedangkan Kecemasan yang 

dialami siswa terhadap tugas yang sulit 

menjadi faktor terjadinya prokrastinasi 

akademik. 

10 Jiao, Denise,   

Collins,dan 

Onwuegbuzie 

83 siswa Prokrastinasi terjadi pada kelompok 

kooperatif dengan tingkat prestasi yang 

rendah 

 

Berdasarkan pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa penelitian-penelitian 

tersebut mengkaji tentang prokrastinasi di dunia pendidikan (prokrastinasi 

akademik), subjek relatif masih remaja hingga dewasa awal (mahasiswa), serta 

alat ukur yang digunakan sebagian besar menggunakan skala. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas yang 

diteliti, yakni efikasi diri, ketidaknyamanan terhadap tugas, dan konformitas 

teman sebaya sebagai prediktor prokrastinasi akademik. Berdasarkan literatur 

yang ada, ketidaknyamanan terhadap tugas masih jarang diteliti sebagai variabel 

prediktor prokrastinasi akademik. Walaupun secara teoritis ketidaknyaman 

terhadap tugas merupakan faktor yang berpotensi untuk mempengaruhi perilaku 

prokrastinasi akademik. Selain itu penelitian ini melibatkan variabel bebas yang 

berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Subjek yang digunakan pun 

berbeda dengan subjek penelitian sebelumnya, letak geografis dan budaya yang 

berbeda memungkinkan terjadinya perbedaan pola pikir, emosi dan lingkungan 

sehingga akan berpengaruh pada hasil penelitian. 
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Salah satu variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku 

prokrastinasi akademik adalah Efikasi diri. Bandura (2001), Mitchell (2000), 

Santrok (2003), mengemukakan bahwa efikasi diri adalah keyakinan yang 

dimiliki oleh individu dalam hal memperkirakan kemampuan dirinya yang 

berguna untuk mempengaruhi pilihan, pengatasan masalah dan kegigihan dalam 

berusaha  melaksanakan suatu tugas. Efikasi diri merupakan evaluasi kognitif 

tentang kemampuan individu dimasa mendatang untuk mengorganisasikan dan 

memilih tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas, mencapai 

tujuan, dan mengatasi hambatan (Baron dan Byrney 2005).  

Efikasi diri dibedakan menjadi real self-efficacy dan perceived self-

eficacay. Real self-eficacy adalah keyakinan yang terdapat dalam diri individu 

terhadap kemampuan melakukan suatu tugas tertentu, sedangkan perceived self-

eficacy adalah kesan individu pada dirinya tentang kemampuannya melakukan 

tugas tertentu (Bandura, 2001). Klassen, Krawchuk dan Rajani (2008) 

menyatakan bahwa efikasi diri mempunyai peran dalam menumbuhkan keyakinan 

terhadap kompetensi yang dimiliki individu untuk menghadapi tugas akademik. 

Efikasi diri dipengaruhi beberapa faktor, yaitu a). Sifat tugas yang dihadapi, b). 

Insentif Eksternal, c). Status individu dalam lingkungan, d). Informasi tentang 

kemampuan dirinya (Bandura, 2003) 

Pelajar dengan efikasi diri yang tinggi lebih mungkin terlibat dalam tugas-

tugas akademik, menggunakan strategi yang lebih baik dan mencapai nilai lebih 

tinggi daripada pelajar yang kurang yakin akan kemampuannya untuk berhasil. 

Kemungkinan besar pelajar dengan efikasi diri rendah akan menghindari tugas 
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daripada mencoba untuk mengerjakannya (Bandura, 2003). Banyak tokoh yang 

menjabarkan tentang aspek-aspek efikasi diri, diantaranya Kreitner dan Kinicki, 

(2003) menyatakan bahwa aspek efikasi diri meliputi kognitif, motivasi, afeks, 

dan seleksi. 

Bandura dan Locke (2003) mengemukakan bahwa aspek efikasi diri yaitu: 

a). Magnitude, keyakinan individu akan kemampuannya menghadapi tugas yang 

sulit. Pengharapan efikasi tertuju pada yang mudah, sedang, atau sulit sesuai batas 

kemampuan untuk memenuhi tuntutan tindakan yang dibutuhkan pada tiap tingkat 

kesulitan tugas. Individu mencoba perilaku yang mampu dilakukan, dan 

menghindari situasi yang dirasa melampaui batas kemampuan, b). Generality, 

keyakinan individu terhadap luas bidang tugas yang mampu dicapai. Penguasaan 

meliputi bidang tugas khusus, ataupun menyebar pada berbagai bidang. Seseorang 

dengan efikasi tinggi merasa mampu bertindak dalam situasi apapun. Individu 

dengan efikasi rendah merasa dirinya hanya memiliki kemampuan untuk 

bertindak pada situasi terbatas, C). Strength, berkaitan dengan pengalaman masa 

lalu dan keteguhan hati individu bahwa ia akan berhasil dalam menghadapi suatu 

permasalahan. Individu dengan efikasi diri yang lemah mudah menyerah pada 

pengalaman ketidak berhasilan, sementara individu dengan efikasi yang kuat tetap 

berusaha meski pernah menemui pengalaman yang menghambat. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Klassen, Krawchuk, dan Rajani (2008) 

diketahui bahwa antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik terdapat 

hubungan negatif yang signifikan. Efikasi diri memiliki peran dalam 

menumbuhkan keyakinan akan kompetensi yang dimiliki individu untuk 
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menghadapi tugas akademik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhid (2009), diketahui bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara self 

control dan self efficacy dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa. Ini berarti, individu yang mempunyai efikasi diri tinggi dan 

mampu mengontrol diri dengan baik, prokrastinasinya akan rendah. 

Prediktor kedua, dalam penelitian ini adalah ketidaknyamanan terhadap 

tugas. Menurut Blunt dan Phycyl (2005) ketidaknyamanan terhadap tugas adalah 

ketidaksenangan dan ketidaknikmatan individu terhadap tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya, yang dicirikan dengan adanya komponen frustasi, kebencian, 

dan kebosanan. Sejalan dengan itu, Solomon dan Rothblum (2000) mengartikan 

ketidaknyamanan terhadap tugas sebagai rasa tidak suka dalam diri individu 

terhadap tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Ini mencerminkan kurangnya 

energi dalam diri individu sehingga tugas yang menjadi tanggungjawabnya dinilai 

tidak menyenangkan, dan tidak dilaksanakan dengan segera. 

Reville mengemukakan bahwa ketidaknyamanan terhadap tugas 

merupakan salah satu sikap yang sangat tepat untuk menggambarkan 

prokrastinasi, karena ketidaknyamanan terhadap tugas mengindikasikan adanya 

suatu keadaan yang dianggap mengganggu dan tidak disukai oleh individu. 

Banyak hal yang membuat orang menunda mengerjakan tugas. ketika suatu tugas 

dirasa tidak menyenangkan, orang cenderung menghindari tugas yang dianggap 

mengganggu (Steel, 2007) 

Ketidaknyamanan terhadap tugas disebabkan oleh karakteristik tugas yang 

dianggap sulit oleh individu (Steel, 2007). Menurut Solomon dan Rothblum 
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(2000), ketidaknyamanan terhadap tugas disebabkan karena : 1) Individu merasa 

terancam dan terikat oleh tugas, sehingga kurang bebas, 2) Kecenderungan untuk 

merasa kelelahan, 3) Pemberontakan terhadap otoritas, 4) Adanya rasa malas dan 

pengendalian risiko yang buruk. 

Sedangkan aspek ketidaknyamanan terhadap tugas meliputi : 1) aspek 

emosional yaitu perasaan tidak nyaman terhadap tugas yang menjadi 

tanggungjawab. Tugas yang dihadapi individu dinilai membosankan dan tidak 

menyenangkan sehingga merasa tidak nyaman. Ketika menghadapi tugas yang 

dinilai mengganggu, individu sedih, marah, takut, dan bingung. Hal ini 

dikarenakan Individu merasa jenuh sehingga lebih memilih tidak mengerjakan, 

akan tetapi langkah tersebut justru memberikan dampak yang buruk kedepannya, 

2). aspek kognisi yaitu kemampuan berfikir untuk menyelesaikan tugas, meskipun 

tugas itu mengganggu. Tugas dinilai sulit sehingga merasa tidak nyaman. Ketika 

menghadapi tugas yang dinilai mengganggu, kognisi berperan mencari cara untuk 

menyelesaikan atau mengabaikan tugas. Individu mempertimbangkan seberapa 

sulit, menantang, dan penting untuk dikerjakan (Little, 1983; Steel, 2007) 

Hasil  penelitian dari Lay mengenai hubungan antara prokrastinasi dengan 

ketidaknyamanan dalam melakukan tugas jangka pendek dan jangka panjang, 

diperoleh hasil bahwa skor kenyamanan berbanding terbalik dengan skor 

ketidaknyamanan terhadap tugas, yang pada akhirnya membuat individu menunda 

untuk mengerjakan tugas. Ini berarti semakin tinggi ketidaknyamanan seseorang 

dalam melakukan pekerjaan, maka tingkat prokrastinasi juga semakin tinggi 

(Blunt dan Phycyl, 2005). 
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Selain efikasi diri dan ketidaknyamanan terhadap tugas yang merupakan 

faktor internal, prokrastinasi akademik juga dipengaruhi variabel lain yang berasal 

dari luar individu yaitu teman sebaya. Hurlock (2008), Baron dan Byrne (2002) 

menyatakan bahwa konformitas teman sebaya merupakan tindakan yang 

dilakukan individu untuk bersikap sesuai dengan norma-norma kelompoknya agar 

dapat diterima sebagai anggota kelompok dan menghindari ketidaksamaan atau 

keterkucilan, meskipun terkadang hal itu dilakukan individu karena desakan 

teman sebaya yang dirasakan secara nyata maupun imajinasi. 

Ada dua jenis konformitas (Sarwono, 2001) : 1. patuh (compliance), yakni 

konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum, 

walaupun hatinya tidak setuju. 2. Penerimaan (accept), yakni konformitas yang 

disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Bateman 

(2003), mengatakan bahwa menginjak masa remaja hingga dewasa, pengaruh 

orangtua akan berkurang dan digantikan dengan bertambahnya pengaruh teman 

sebaya. Teman sebaya secara signifikan berhubungan dengan pola perilaku dan 

interaksi individu. 

Konformitas dipengaruhi oleh faktor-faktor : a). Kohesivitas, yakni tingkat 

ketertarikan individu terhadap suatu kelompok, 2). Ukuran Kelompok. Semakin 

banyak anggota yang tergabung dalam kelompok, akan menambah kuat seseorang 

untuk melakukan konformitas, 3). Norma Sosial Deskriptif, 4). Norma Sosial 

Injungtif. Motif yang mendasari seseorang melakukan konformitas adalah sebagai 

berikut: 1). pengaruh sosial normatif adalah pengaruh sosial yang meliputi 

perubahan tingkah laku untuk memenuhi harapan orang lain, 2). pengaruh sosial 
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informasional adalah kecenderungan untuk bergantung pada orang lain sebagai 

sumber informasi tentang berbagai informasi dunia sosial, 3). konsekuensi 

kognitif dari mengikuti kelompok adalah mengubah persepsi pada situasi tertentu 

sehingga mengikuti persepsi kelompok dan menganggap bahwa ia salah dan 

anggota kelompok yang lain benar ( Baron dan Byrne, 2005) 

Sears, D.O., Freedman, dan Peplau, A. (2002) mengemukakan aspek 

konformitas dapat diidentifikasi dari ciri-ciri deperti : a). kekompakan, 

kekompakan yang dimiliki kelompok menjadi kekuatan yang dapat menarik 

individu untuk menjadi anggota. Individu menyesuaikan diri terhadap aturan 

kelompok agar merasa nyaman dan berharap memperoleh manfaat dari 

keanggotaannya, b). Kesepakatan. Keputusan kelompok memiliki tekanan yang 

kuat sehingga individu minoritas harus menyesuaikan pendapatnya dengan 

kelompok. Ketergantungan terhadap kelompok sebagai sebuah kesepakatan dapat 

berkurang bila individu tidak percaya terhadap kelompok, sehingga dibutuhkan 

loyalitas dan rasa saling percaya antar anggota c). Ketaatan. Tekanan kelompok 

membuat individu taat, sehingga rela melakukan tindakan yang tidak sesuai 

dengan keinginannya. Individu mempertimbangkan ganjaran dan kuman yang 

digunakan oleh kelompok, untuk menekan anggotanya.  

Sedangkan menuru Baron dan Byrne (2005) konformitas meliputi dua 

aspek, yaitu : a). Aspek normatif, mengungkap adanya perbedaan persepsi, 

keyakinan, maupun tindakan individu sebagai akibat dari pemenuhan penghargaan 

positif kelompok agar memperoleh persetujuan, disukai, dan terhindar dari 

penolakan, b). aspek informatif, mengungkap adanya perubahan atau penyesuaian  



16 

 

 

 

persepsi, keyakinan maupun perilaku individu sebagai akibat adanya kepercayaan 

terhadap informasi yang dianggap bermanfaat yang berasal dari kelompok. 

Hasil penelitian dari Racmahana (2001) bahwa konformitas teman sebaya 

mempengaruhi prokrastinasi akademik. Konformitas menimbulkan kekompakan, 

kesepakatan dan ketaatan yang  menyebabkan individu melakukan prokrastinasi 

akademik karena adanya pengaruh dari kelompok. Sejalan dengan itu, hasil 

penelitian dari Istiyanti (2009) tentang konformitas teman sebaya terhadap 

prokrastinasi, ditemukan hubungan yang signifikan dengan arah positif. Hal ini 

berarti, Semakin individu konform dengan teman sebaya maka tingkat 

prokrastinasi akademiknya juga semakin tinggi. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah prokrastinasi akademik merupakan 

perilaku yang dibentuk oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar diri 

individu. Faktor internal seperti kondisi fisik (fatique dan demografi) dan kondisi 

psikologis individu yang meliputi ketidaknyamanan terhadap tugas, motivasi, 

persepsi, asertivitas, efikasi diri, kontrol diri, dan kesulitan membuat keputusan. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi gaya pengasuhan orang tua, kondisi 

lingkungan, karakter tugas yang diberikan, dan konformitas teman sebaya. 

Efikasi diri menyebabkan keterlibatan aktif individu dalam kegiatan dan 

mendorong perkembangan kompetensi. Efikasi diri juga menentukan besar usaha 

yang dilakukan dan seberapa lama individu bertahan dalam menghadapi rintangan 

yang menyakitkan untuk mencapai tujuan. Individu dengan efikasi diri tinggi 

mampu menghubungkan kegagalan dengan kurangnya usaha, pengetahuan, dan 

keahlian yang semuanya masih dapat diperoleh (Bandura, 2001) 
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Myers dalam Prianto (2010), menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

memiliki efikasi diri tinggi cenderung lebih tekun dan memiliki tingkat 

kecemasan yang rendah serta jarang merasa tertekan. Ia hidup lebih sehat dan 

fokus dalam menyelesaikan tugas kuliah, memiliki kepribadian yang kuat dan 

mampu menghadapi situasi yang mengancam. Sejalan dengan itu, Bandura dan 

locke (2003) menyatakan bahwa individu dengan efikasi diri yang rendah 

memandang buruknya prestasi sebagai akibat kelemahan kecerdasan otak yang 

tidak mungkin diperbaiki lagi. Pandangan yang pesimis ini membuat individu 

dengan efikasi diri yang rendah semakin kehilangan kepercayaan terhadap 

kapasitas dirinya, sehingga kesulitan menghadapi tugas perkuliahan dan 

cenderung menghindari atau menunda menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Individu dengan ketidaknyamanan terhadap tugas yang tinggi justru 

cenderung melakukan prokrastinasi daripada individu dengan ketidaknyamanan 

terhadap tugas yang rendah. Solomon dan Rothblum (2000) menyatakan bahwa 

ketidaknyamanan terhadap tugas sebagai rasa tidak suka dalam diri individu 

terhadap tugas yang menjadi tanggungjawabnya, mencerminkan akan adanya 

kekurangnya energi dalam diri individu, sehingga tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya dinilai tidak menyenangkan, dan tidak dilaksanakan dengan 

segera. Diperkuat dengan penelitian dari Dewitte dan Schouwenburg (2002) 

bahwa procrastinator adalah orang-orang yang tidak bisa menjauhkan dirinya dari 

hal-hal yang mereka anggap lebih menyenangkan daripada tugas-tugas yang 

sebenarnya justru adalah prioritas yang harus diselesaikan. 
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Teman sebaya juga berpengaruh terhadap terbentuknya prokrastinasi. 

Bateman (2003), mengatakan bahwa menginjak masa remaja hingga dewasa, 

pengaruh orangtua akan berkurang dan digantikan dengan bertambahnya 

pengaruh teman sebaya. Teman sebaya secara signifikan berhubungan dengan 

pola perilaku dan interaksi individu. Menurut Hurlock (2008), konformitas 

terhadap teman sebaya terjadi karena adanya keinginan untuk diterima kelompok 

sosial. Semakin tinggi keinginan individu untuk diterima secara sosial maka 

semakin tinggi pula tingkat konformitasnya. 

Sering individu merasa bahwa tindakan yang dilakukan dalam kelompok 

merupakan hal yang semestinya dilakukan, tapi tanpa disadari tindakan tersebut 

sebenarnya atas dasar pengaruh teman atau masyarakat sekitar. Hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari penyimpangan terhadap kelompok agar tidak 

mendapat sanksi sosial dan rasa tidak nyaman dalam bergaul. Konformitas 

individu dengan teman sebaya bisa menjadi sumber dukungan emosional, namun 

juga dapat menjadi sumber tekanan. Konformitas teman sebaya meningkatkan 

kesempatan individu untuk terlibat pada perilaku antisosial dan mendukung 

individu dengan sikap untuk melakukan perilaku tersebut (Papalia, 2008). 

Menurut Wall, tekanan teman sebaya dapat bersifat positif dan negatif. 

Konformitas negatif adalah konformitas yang wujud perilakunya cenderung 

negatif. Sedangkan bentuk konformitas positif seperti dalam hal berpakaian dan 

keinginan untuk meluangkan waktu dengan teman-teman yang menjurus pada 

kegiatan positif. Penelilitian ini lebih ditekankan pada konformitas teman sebaya 

yang negatif yang mengarah pada perilaku menunda (Santrock, 2002) 
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Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah efikasi diri, 

ketidaknyamanan terhadap tugas, dan konformitas teman sebaya sebagai prediktor 

prokrastinasi akademik?. Penelitian ini ingin membahas lebih lanjut tentang 

prokrastinasi akademik agar secara teoritis dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran serta informasi dalam bidang psikologi, khususnya psikologi 

pendidikan yang berkaitan dengan efikasi diri, ketidaknyamanan terhadap tugas, 

konformitas teman sebaya dan prokrastinasi akademik. Selain itu, dapat dijadikan 

referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, mengenai perilaku 

prokrastinasi akademik dan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya, serta 

dapat dijadikan rujukan untuk menyusun program pencegahan perilaku 

prokrastinasi akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara 

empiris efikasi diri, ketidaknyamanan terhadap tugas dan konformitas teman 

sebaya sebagai prediktor prokrastinasi akademik. 

Dengan demikian, hipotesis mayor dalam penelitian ini yaitu efikasi diri, 

ketidaknyamanan terhadap tugas, dan konformitas teman sebaya merupakan 

prediktor dari prokrastinasi akademik. Sedangkan hipotesis minor dalam 

penelitian ini yaitu 1). Ada hubungan negatif antara efikasi diri dengan 

prokrastinasi akademik, 2). Ada hubungan positif antara ketidaknyaman terhadap 

tugas dengan prokrastinasi akademik, 3). Ada hubungan positif antara konformitas 

teman sebaya dengan prokrastinasi akademik. 


