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HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI, EFIKASI DIRI, DAN 

KONFORMITAS TEMAN SEBAYA DENGAN PROKRASTINASI 

AKADEMIK PADA SISWA SMA 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris kaitan antara 

kontrol diri, efikasi diri dan konformitas teman sebaya dengan prokrastinasi 

akademik pada siswa. Subjek penelitian ini adalah 250 siswa SMAN 1 Sungailiat. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling. 

Pengumpulan data menggunakan Skala Prokrastinasi Akademik, Skala Kontrol 

Diri, Skala Efikasi Diri dan Skala Konformitas Teman Sebaya. Data diolah dan 

diujikan menggunakan analisis persamaan model struktural dengan alat bantu 

program aplikasi komputer bernama Analysis Moment of Structure (AMOS). 

Kriteria goodness of fit model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu chi 

square, probability, CMIN dan RMSEA. Hasil penelitian menunjukkan model 

teoritis didukung oleh data empiris bahwa ada hubungan yang sangat signifikan 

antara kontrol diri, efikasi diri, dan konformitas teman sebaya dengan 

prokrastinasi akademik. Secara bersama-sama kontrol diri, efikasi diri dan 

konformitas teman sebaya memberikan kontribusi sebesar 82,5% terhadap 

prokrastinasi akademik. Konformitas teman sebaya merupakan variabel yang 

paling besar mempengaruhi prokrastinasi akademik dengan nilai sebesar 0,507 

dengan nilai signifikan < 0,001.  

Kata kunci : prokrastinasi akademik, kontrol diri, efikasi diri, konformitas teman  

sebaya 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to prove empirically self-control, self-efficacy and peer 

conformity affecting academic procrastination in students. The subjects were 250 

students of SMAN 1 Sungailiat. Sampel are taken by using of the cluster random 

sampling. The collecting data using Academic Procrastination Scale, Self-Control 

Scale, Self-Efficacy Scale and Peer Conformity Scale. Data had processed and 

tested using structural model equation analysis with computer application 

program aids called Analysis Moment of Structure (AMOS). The criteria 

goodness of fit model used chi square, probability, CMIN & RMSEA. The results 

show there was significant relationship between self-control, self-efficacy and 

peer conformity to academic procrastination. The variable of self-control, self-

efficacy and peer conformity make an effective contribution of 82.5% to the 

academic procrastination. Peer conformity is the greatest variable affecting 

academic procrastination with value of 0.507 and significant value < 0.001. 

 

Keywords : academic procrastination, self-control, self-efficacy, peer conformity  
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan berperan penting dalam perkembangan dan aktualisasi individu 

secara pribadi. Berbagai program pendidikan sudah dirancang sedemikian rupa 

untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia agar menjadi Generasi Emas 

Indonesia 2045. Karakter Generasi Emas 2045 yang diharapkan adalah dimensi 

sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif, dan kompetensi abilitas 

yang berlandaskan kecerdasan komprehensif (Manulang, 2013). 

Usaha untuk menumbuhkan karakter tersebut dilakukan dalam segala 

bidang khususnya dalam bidang pendidikan (Manulang, 2013). Beberapa kendala 

yang cukup besar pada bidang pendidikan saat ini khususnya, berhubungan 

dengan pengerjaan tugas siswa. Tugas pada umumnya diberikan oleh guru agar 

siswa dapat mengalami kegiatan belajar di luar kegiatan belajar di sekolah. 

Dengan diberikannya tugas, siswa mendapatkan pengalaman belajar mandiri 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa yang diharapkan dapat 

melahirkan suatu komitmen tugas. Namun yang terjadi saat ini, siswa seringkali 

menunda-nunda untuk memulai mengerjakan tugas atau menunda untuk 

menyelesaikannya, yang dikenal dengan nama prokrastinasi. 

Prokrastinasi berarti menunda melakukan suatu tugas. Terlepas dari 

kenyataan bahwa prokrastinasi terjadi dalam semua jenis tugas sehari-hari 

(Alexander & Onwuegbuzie, 2007), prokrastinasi akademik sangat sering terjadi 

pada siswa dan dianggap menghambat kemajuan akademik dan kesuksesan 

belajar. Adanya kecenderungan untuk tidak segera mengerjakan tugas merupakan 

suatu indikasi dari perilaku prokrastinasi, sedangkan kelalaian dalam mengatur 

waktu merupakan faktor penting yang menyebabkan individu menunda dalam 

melakukan dan menyelesaikan tugas (Rumiani, 2006). 

Menurut Schraw, Wadkins & Olafson (2007), salah satu pemicu munculnya 

perilaku prokrastinasi adalah adanya pemikiran yang terdapat pada diri individu 

seperti “masih ada waktu panjang untuk mengerjakan tugas”, selain itu adanya 

keinginan untuk memperoleh kesenangan sesaat juga menjadi penyebab 
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munculnya perilaku prokrastinasi misalnya memilih main game, nonton atau 

nongkrong tanpa ada batas waktu, daripada belajar sesuai dengan jadwal yang 

telah dibuat. 

Seseorang yang mengalami masalah prokrastinasi akademik kronis 

cenderung mengembangkan beberapa alasan untuk menolak dirinya sendiri dan 

orang lain bahwa seseorang tersebut mengalami prokrastinasi (Dryden, 2012). 

Selain itu, keengganan siswa dalam mengerjakan tugas akademik (Lucy & 

Anderson, 2002) dan motivasi intrinsik dan ekstrinsik (Brownlow & Reasinger, 

2000) juga memberikan pengaruh terhadap munculnya perilaku prokrastinasi 

akademik. 

Sekitar 25-75% pelajar memiliki masalah prokrastinasi akademik (Ferrari, 

Keane, Wolfe & Beck, 1998). Penelitian di salah satu Sekolah Menengah Atas 

Kota Tangerang menunjukkan bahwa 43,70% memiliki tingkat prokrastinasi 

tinggi dan 56,30% lainnya memiliki prokrastinasi akademik rendah 

(Utaminingsih & Setyabudi, 2012). 

Ferrari, O’Callaghan & Newbegin (2005) menemukan bahwa 70% 

mahasiswa melakukan prokrastinasi dalam mengerjakan tugas. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Kartadinata & Tjundjing (2008) di salah satu perguruan 

tinggi di Surabaya menemukan sebanyak 95% subjek pernah melakukan 

prokrastinasi. Alasan terbesar yang membuat mahasiswa tersebut melakukan 

prokrastinasi adalah rasa malas mengerjakan tugas (42%) dan banyak tugas lain 

yang harus dilakukan (25%). 

Peneliti melakukan survei awal pada 7 Maret 2017 dengan memberikan 

kuesioner kepada 121 siswa SMAN di Bangka Belitung dan ditemukan bahwa 

sebanyak 50,41% siswa tidak langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru dengan alasan lebih mengutamakan kegiatan yang lain dan lebih memilih  

mengerjakan tugas yang lain. Selain itu sebanyak 95,86% siswa pernah 

mengerjakan tugas sesaat sebelum dikumpulkan dengan alasan tidak mengerti 

bagaimana cara mengerjakan tugas dan lupa mengerjakan tugas. 
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Seo (2008) mendefinisikan prokrastinasi sebagai perilaku penundaan yang 

terpola menetap dalam menyelesaikan tugas dengan melakukan aktivitas lain 

yang lebih menyenangkan dan tidak begitu penting sehingga kinerja terhambat, 

yang pada akhirnya menyebabkan hasil tidak maksimal. Selain itu Steel (2007) 

menyatakan bahwa prokrastinasi akademik merupakaan penundaan dalam bidang 

akademik yang sengaja dilakukan berulang-ulang, meskipun individu yang 

bersangkutan mengetahui bahwa penundaan yang dilakukan menghasilkan 

dampak yang buruk.  Popoola (2005) menyatakan bahwa prokrastinator tahu apa 

yang harus lakukan, ingin lakukan, mampu lakukan, mencoba untuk lakukan, 

namun tidak melakukan pada akhirnya 

Ferrari & Tince (2000) membagi tujuan melakukan prokrastinasi menjadi 

dua jenis yaitu: 1) functional procrastination yaitu penundaan mengerjakan tugas 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat; 2) 

dysfunctional procrastination yaitu penundaan mengerjakan tugas tidak 

bertujuan, berakibat buruk dan menimbulkan masalah. Prokrastinator sering 

melakukan penundaan dan menggantinya dengan melakukan hal-hal bersifat 

santai untuk menghilangkan rasa tidak menyenangkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik ada dua macam 

yaitu: 1) faktor internal merupakan faktor yang terdapat didalam diri individu 

yang meliputi asertifitas, motivasi, efikasi diri, ketidaknyamanan terhadap tugas, 

kontrol diri, dan minat; 2) faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat diluar diri 

individu yang meliputi dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan teman sebaya 

(Burka & Yuen, 2008; Ferrari & Tice, 2000; Rachmahana, 2001; Solomon & 

Rothblum, 2000). 

Aspek-aspek prokrastinasi akademik antara lain; 1) Perceived time. 

Individu fokus pada masa sekarang tanpa mempertimbangkan masa yang akan 

datang sehingga gagal memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas; 2) Intention-action gap yaitu kesenjangan antara rencana dan kinerja. Hal 

ini terwujud dalam kegagalan individu dalam mengerjakan tugas.  Namun ketika 

waktu tenggat semakin dekat, celah antara rencana dan kinerja semakin kecil. 
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Individu yang awalnya menunda tugas, dapat mengerjakan lebih dari yang 

ditargetkan; 3) Emotional distress (rasa tertekan saat menunda tugas). Saat 

melakukan prokrastinasi, individu merasa tidak nyaman. Konsekuensi negatif 

dari prokrastinasi memicu perasaan tidak menyenangkan dan tertekan (depresi); 

4) Perceived ability (persepsi terhadap kemampuan). Individu merasa ragu 

dengan kemampuannya sehingga takut gagal dan menghindari tugas (Knaus, 

2002; Surijah & Tjundjing, 2007). 

Salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontrol diri. 

Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca 

situasi diri dan lingkungan. Selain itu, juga kemampuan untuk mengontrol dan 

mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk 

menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan 

perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar 

sesuai orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain 

dan menutupi perasaannya (Ghufron & Risnawati, 2010). Tangney, Baumeister & 

Boone (2004) menyatakan bahwa kontrol diri membuat seseorang menahan suatu 

respon yang dianggap negatif dan mengarahkannya kepada respon lain yang lebih 

baik dalam segi self discipline, deliberate/non impulsive, healthy habits, work 

ethic, dan reliability. 

Menurut Averill (Ghufron & Risnawati, 2010) terdapat 3 aspek dalam 

kontrol diri yaitu: pertama,  kontrol perilaku (behavior control) yaitu kemampuan 

individu dalam mengontrol perilakunya, apabila tidak dikontrol maka akan 

menimbulkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua komponen yaitu 1) 

mengatur pelaksanaan (regulated administration) merupakan kemampuan 

individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan keadaan, dirinya sendiri 

atau sesuatu yang ada diluar dirinya dan 2) kemampuan memodifikasi stimulus 

(stimulus modifiability) merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana 

dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. 
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Kedua, kontrol kognitif (cognitive control) yaitu kemampuan individu 

dalam menilai, menginterpretasi dan menghubungkan suatu informasi sehingga 

mampu meminimalisir terjadinya tekanan atau perilaku yang menyimpang. 

Aspek ini terdiri dari dua komponen yaitu memperoleh informasi dan melakukan 

penilaian. Dengan informasi yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan yang 

tidak menyenangkan, individu mampu mengantisipasi keadaan tersebut dengan 

berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai 

dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-

segi positif secara subjektif. 

Ketiga, kontrol dalam mengambil keputusan (decision control) yaitu 

kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan suatu hal yang diyakini 

atau disetujui. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan 

adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada individu untuk 

memilih berbagai kemungkinan tindakan. 

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah efikasi diri. 

Santrock (2007) mengemukakan bahwa efikasi diri adalah keyakinan yang 

dimiliki oleh individu dalam hal memperkirakan kemampuan dirinya yang 

berguna untuk menentukan pilihan, mengatasi masalah, dan gigih dalam berusaha 

mengerjakan 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 & Byrney, 2005). 

Klassen, Krawchuk & Rajani (2008) menyatakan bahwa efikasi diri 

mempunyai peran dalam menumbuhkan keyakinan terhadap kompetensi yang 

dimiliki oleh individu untuk menghadapi tugas akademik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi efikasi diri menurut Bandura (Santrock, 2007) yaitu: 1) Sifat 

tugas yang dihadapi. Situasi-situasi atau jenis tugas tertentu menuntut kinerja 

lebih sulit dan berat daripada tugas dan situasi yang lain; 2) Intensif eksternal. 

Intensif  berupa  hadiah   (reward)  yang   diberikan   oleh    orang   lain    untuk 

merefleksikan keberhasilan seseorang dalam menguasai dan melaksanakan suatu 
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tugas (competence contigen insentif) misalnya pemberian pujian; 3) Status atau 

peran individu dalam lingkungan. Derajat status sosial seseorang mempengaruhi 

penghargaan dari orang lain dan rasa percaya dirinya; dan 4) Informasi tentang 

kemampuan dirinya. Efikasi diri seseorang akan meningkat atau menurun jika ia 

mendapatkan informasi yang positif atau negatif tentang dirinya. 

Bandura & Locke (2003) mengemukakan beberapa aspek efikasi diri yaitu: 

1) Magnitude (tingkat kesulitan tugas) yaitu keyakinan individu akan 

kemampuannya dalam 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; 2) Generality (generalitas) yaitu keyakinan 

individu terhadap luas bidang tugas yang mampu dicapai. Penguasaan meliputi 

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

efikasi diri yang tinggi merasa mampu bertindak dalam situasi apapun. Individu 

dengan efikasi rendah merasa dirinya hanya memiliki kemampuan untuk 

bertindak pada situasi terbatas; 3) Strenght (kekuatan keyakinan) berkaitan 

dengan pengalaman masa lalu dan keteguhan hati individu bahwa ia akan berhasil 

dalam menghadapi suatu permasalahan. Individu dengan efikasi diri yang rendah 

akan mudah menyerah pada pengalaman ketidakberhasilan, sementara individu 

dengan efikasi diri yang kuat tetap berusaha meski pernah menemui pengalaman 

yang menghambat. 

Selain kontrol diri dan efikasi diri yang merupakan faktor internal, 

prokrastinasi akademik juga dipengaruhi oleh teman sebaya. Baron & Byrne 

(2005) mengatakan bahwa konformitas teman sebaya merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh individu agar bersikap sesuai dengan norma-norma didalam 

kelompoknya supaya diterima sebagai anggota kelompok dan menghindari 

ketidaksamaan meskipun terkadang hal itu dilakukan individu karena adanya 

desakan teman sebaya. 
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Menurut Baron & Byrne (2005) konformitas dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yakni: 1) Kohesivitas yaitu tingkat ketertarikan individu terhadap suatu 

kelompok; 2) Ukuran kelompok. Semakin banyak anggota didalam kelompok 

maka akan bertambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas; 3) Norma 

sosial deskriptif; dan 4) norma sosial injungktif. Adapun motif yang mendasari 

seseorang untuk melakukan konformitas adalah sebagai berikut; 1) pengaruh 

sosial normatif yaitu pengaruh sosial yang meliputi perubahan perilaku agar 

memenuhi harapan orang lain; 2) pengaruh sosial informasional yaitu 

kecenderungan untuk bergantung pada orang lain sebagai sumber informasi 

mengenai informasi dunia sosial; 3) konsekuensi kognitif dari mengikuti 

kelompok adalah mengubah persepsi pada situasi tertentu sehingga mengikuti 

persepsi kelompok dan menganggap bahwa dirinya salah dan anggota kelompok 

lain yang benar. 

Aspek-aspek konformitas menurut Baron & Byrne (2005) yaitu: 1) aspek 

normatif yang mengungkapkan adanya perbedaan persepsi, keyakinan maupun 

tindakan individu sebagai akibat dari pemenuhan penghargaan positif kelompok 

agar memperoleh persetujuan, disukai serta terhindar dari penolakan; 2) aspek 

informatif yang menungkapkan adanya perubahan atau penyesuaian persepsi, 

keyakinan maupun perilaku individu sebagai akibat adanya kepercayaan tentang 

informasi yang diangap bermanfaat yang berasal dari kelompok. 

Sears, Freeman & Peplau (2002) mengemukakan aspek konformitas yaitu 

1) Kekompakan. Kekompakan yang dimiliki kelompok menjadi kekuatan yang 

dapat menarik individu untuk menjadi anggota. Individu yang menyesuaikan diri 

dengan aturan kelompok agar merasa nyaman dan berharap memperoleh manfaat 

dari keanggotannya; 2) 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; 3) Ketaatan. Tekanan kelompok 

membuat individu taat sehingga rela melakukan tindakan yang tidak sesuai 
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dengan keinginannya. Individu mempertimbangkan ganjaran dan hukuman yang 

digunakan kelompok untuk menekan anggotanya. 

Prokrastinasi akademik merupakan suatu fenomena yang kompleks yang 

berkaitan dengan komponen pikiran, perasaan, dan perilaku (Popoola, 2005). 

Siswa salah mempersepsikan tugas sekolah sebagai sesuatu yang berat dan tidak 

menyenangkan. Selain itu tugas sekolah dianggap sebagai tugas yang sulit dan 

membutuhkan usaha keras dan waktu yang lama. Pemikiran seperti ini cenderung 

membuat siswa melakukan prokrastinasi akademik. Wilson & Nguyen (2012) 

mengatakan bahwa prokrastinasi disebabkan oleh tugas yang dihadapi siswa 

cenderung sulit, perhatian siswa yang mudah teralihkan dan kurangnya kontrol 

diri dalam mengelola waktu. Selain itu, Solomon dan Rothblum (2000) juga 

mengemukakan bahwa prokrastinasi dilakukan seseorang karena kecemasan, 

perfeksionis, susah mengambil keputusan, ketergantungan dan selalu 

membutuhkan bantuan, keputusan diri yang rendah, malas, asertivitas, ketakutan 

untuk sukses, susah mengatur waktu, kurang adanya kontrol, adanya resiko yang 

diakibatkan dan pengaruh dari teman. Hasil penelitian Yong (2010) menunjukkan 

bahwa prokrastinasi di pengaruhi oleh keragu-raguan, tingkat percaya diri yang 

rendah, task aversiveness, rasa malas, manajemen waktu, perfeksionis dan 

asertivitas. 

Sebagai seorang siswa yang memiliki kewajiban untuk belajar, jika siswa 

tersebut memiliki kontrol diri yang baik akan mampu untuk memandu, 

mengarahkan dan mengatur perilaku sehingga dapat menghindari prokrastinasi. 

Sebaliknya jika siswa memiliki kontrol diri yang rendah, siswa akan cenderung 

melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan dirinya, seperti jalan-jalan, 

menonton televisi dan sebagainya sehingga cenderung mengabaikan tugas-tugas 

akademiknya (Gufron, 2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghufron (2003) yang menunjukkan 

bahwa prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh kontrol diri seseorang. Sebagai 

seorang pelajar   maka kontrol diri  yang tinggi akan  mampu  mengarahkan siswa  
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untuk bertindak dengan positif dan menghindari perilaku prokrastinasi. Sejalan 

dengan penelitian Green (1982) bahwa keadaan yang merugikan belajar 

dikarenakan sedikit siswa yang menggunakan kontrol diri sebagai strategi 

mengelola lingkungan belajar dan mereduksi secara stimultan prokrastinasi 

akademiknya. Dengan demikian, siswa yang memiliki kontrol diri efektif dalam 

meningkatkan ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, hadir di sekolah, dan 

mereduksi kelambanan, menunda-nunda tugas maupun belajar. 

Individu dengan efikasi diri yang tinggi akan cenderung menerima 

tantangan tugas, mencurahkan usaha yang tinggi ketika berhadapan dengan tugas 

yang menantang, tetap gigih ketika tujuan tidak tercapai, yakin akan sukses, 

mampu mengontrol stress dan kecemasan ketika tujuan tidak tercapai, yakin 

bahwa individu mampu mengontrol lingkungan, menghilangkan strategi yang 

tidak perlu dan menunjukkan kinerja yang tinggi (Eggen & Kauchak, 2010). 

Berbeda halnya dengan individu yang memiliki efikasi diri yang rendah, 

individu akan cenderung kurang gigih dalam mencari jalan keluar terhadap 

kesulitan saat mengerjakan tugas. Individu dengan efikasi diri yang rendah lebih 

suka menghindari tugas yang sulit dan mudah menyerah. Hal ini menandakan 

bahwa efikasi diri yang rendah akan memiliki kecenderungan melakukan 

prokrastinasi akademik terhadap tugas yang dihadapi (Kandemir, 2014). Hal 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Klassen & Kuzucu (2009) yang 

menunjukkan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh yang kuat bagi kemunculan 

prokrastinasi akademik seseorang. 

Bandura & Locke (2003) juga menjelaskan bahwa individu dengan efikasi 

diri yang rendah memandang buruknya prestasi sebagai akibat dari kelemahan 

kecerdasan. Pandangan yang pesimis ini membuat individu dengan efikasi diri 

yang rendah semakin kehilangan kepercayaan terhadap kapasitas dirinya, 

sehingga kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan cenderung menghindari atau 

menunda menyelesaikan tugas yang diberikan. 
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Teman sebaya juga berpengaruh terhadap terbentuknya prokrastinasi. 

Bateman (2003) menyatakan bahwa menginjak masa remaja hingga dewasa awal 

pengaruh orang tua 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. 

Keinginan siswa yang ingin diterima oleh kelompoknya akan membuat 

siswa melakukan apa saja dan dapat membuat siswa bersikap konformitas agar 

diterima oleh kelompoknya. Bila siswa sudah terikat dalam suatu kelompok 

pertemanan, biasanya siswa akan selalu mengikuti apa yang diinginkan dalam 

kelompok tersebut (Santrock, 2007). 

Kontrol diri dan efikasi diri yang tinggi serta konformitas teman sebaya 

yang rendah diharapkan akan dapat mengurangi prokrastinasi akademik pada 

siswa. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kontrol 

diri, efikasi diri dan konformitas teman sebaya mempengaruhi prokrastinasi 

akademik pada siswa? Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara 

empiris kontrol diri, efikasi diri dan konformitas teman sebaya dalam 

mempengaruhi prokrastinasi akademik pada siswa. 

Dengan demikian, hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah kontrol diri, 

efikasi diri dan konformitas teman sebaya mempengaruhi prokrastinasi akademik 

pada siswa. Adapun hipotesis minor dalam penelitian ini yaitu; 1) ada hubungan 

negatif antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik; 2) ada hubungan 

negatif antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik; dan 3) ada hubungan 

positif antara konformitas teman sebaya dengan prokrastinasi akademik. 
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2. METODE PENELITIAN 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 250 siswa 

SMAN 1 Sungailiat karena ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk 

mengurangi bias pada semua jenis estimasi SEM adalah 200 (Loehlin, 1998). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster random 

sampling. 

Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa skala. Skala yang digunakan 

berbentuk vignette. Vignette banyak digunakan untuk mengungkap keyakinan dan 

nilai-nilai kelompok. Vignette didefinisikan sebagai deskripsi singkat mengenai 

seseorang atau situasi sosial yang berisi rujukan tentang hal-hal yang dipikir 

penting dalam mengambil keputusan atau memuat pertimbangan oleh responden. 

Vignette menyajikan pertanyaan nondirektif dalam survey yang memungkinkan 

responden menentukan makna suatu situasi baginya (Finch, 1987). Melalui 

situasi proyektif yang bersifat hipotesis dan meminta responden untuk 

memposisikan dirinya dalam jejak pelaku utama, maka data sensitif dapat 

diperoleh secara tidak langsung tanpa melalui konfrontasi. Melalui vignette 

tersebut partisipan diharapkan melakukan proyeksi mengenai dirinya terhadap 

situasi yang ada dalam vignette, dengan cara tersebut pernyataan yang disajikan 

tidak menimbulkan ancaman bagi responden sehingga meminimalkan 

kecenderungan untuk memberikan jawaban yang baik menurut ungkapan sosial 

(social desirability) (Finch, 1987). 

Pernyataan yang disajikan dalam vignette diperoleh melalui survey awal 

penelitian. Pada survey awal ditemukan bahwa subjek lebih memilih melakukan 

aktivitas lain daripada mengerjakan tugas. Hal ini yang kemudian dikembangkan  

menjadi butir aitem pada Skala Prokrastinasi Akademik yaitu “Adanya jejaring 

sosial seperti twitter dan instagram membuat tugas dia menjadi terbengkalai” dan  

pada Skala Kontrol Diri yaitu “Dia lebih memilih jalan-jalan dengan teman 

daripada mengerjakan tugas”. Selain itu, hasil survey juga menemukan bahwa 

subjek  akan  menyontek  tugas temannya karena  tidak  mengerti bagaimana cara  
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mengerjakan tugas. Hal ini yang kemudian dikembangkan menjadi butir aitem 

pada Skala Efikasi Diri yaitu “Menyontek teman adalah caranya untuk 

menyelesaikan tugas yang kurang dia pahami”.  

Data yang sudah didapatkan lalu diujikan dengan menggunakan SEM 

dengan alat bantu program aplikasi komputer bernama AMOS (Analysis Moment 

of Structure). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel 

eksogen. Model dinyatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai korelasi 

antar variabel eksogen < 0,9. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel 

eksogen adalah variabel Konsep Diri, Efikasi Diri dan Konformitas Teman 

Sebaya. Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai 

korelasi seluruh antar variabel eksogen < 0,9 yang berarti tidak terdapat 

multikolinearitas dalam model. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Estimate 

Kontrol Diri <---> Efikasi Diri .558 

Efikasi Diri <--> Konformitas 

Teman Sebaya 

-.500 

Kontrol Diri <--> Konformitas 

Teman Sebaya 

-.800 

 

 

Uji validitas konstruk eksogen dilakukan dengan melihat nilai loading 

factor masing-masing indikator dalam konstruk eksogen. Dalam pengujian ini 

indikator dinyatakan valid jika memiliki nilai loading factor > 0,5.  
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Tabel 2. Nilai Loading Factor Indikator Konstruk Eksogen 

 

 Estimate 

Kontrol Pengambilan Keputusan <--- 

Kontrol Diri 

.938 

Kontrol Kognitif <--- Kontrol Diri .893 

Kontrol Perilaku <--- Kontrol Diri .840 

Strength <--- Efikasi Diri .937 

Generality <--- Efikasi Diri .875 

Magnitude <--- Efikasi Diri .829 

Ketaatan <--- Konformitas Teman Sebaya .916 

Kesepakatam <--- Konformitas Teman 

Sebaya 

.861 

Kekompakan <--- Konformitas Teman 

Sebaya 

.844 

 

Hasil estimasi model SEM pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh 

indikator dalam konstruk eksogen telah memiliki nilai loading factor > 0,5 yang 

berarti seluruh indikator dalam konstruk eksogen telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur konstruk eksogen. 

Tabel 3. Nilai Loading Factor Indikator Konstruk Endogen 

 Estimate 

Perceived time <--- Prokrastinasi Akademik .900 

Intention action-gap <--- Prokrastinasi 

Akademik 

.943 

Emotional distress <--- Prokrastinasi Akademik .905 

Perceived ability <--- Prokrastinasi Akademik .812 
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Hasil estimasi model SEM pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh 

indikator dalam konstruk endogen telah memiliki nilai loading factor > 0,5 yang 

berarti seluruh indikator dalam konstruk endogen telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur konstruk endogen. 

 

 

Gambar 1. Hasil Estimasi Model Struktural 

 

Berdasarkan Gambar 1, model telah memiliki nilai probabilitas > 0,05 yang 

menunjukkan bahwa model telah memiliki matriks kovarian yang sama dengan 

matriks kovarian populasi,  sehingga  model telah layak digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian. 

Dalam analisis SEM, besar kontribusi variabel eksogen terhadap variabel 

endogen dapat dilihat dari nilai Square Multiple Correlation variabel endogen. 

 

Tabel 4. Square Multiple Correlation 

 Estimate 

Prokrastinasi  Akademik .825 
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Hasil analisis SEM pada Tabel 4 menunjukkan bahwa besar Square 

Multiple Correlation variabel Prokrastinasi Akademik (PA) adalah sebesar 0,825. 

Hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi yang diberikan variabel Kontrol 

Diri, Efikasi Diri dan Konformitas Teman Sebaya terhadap Prokrastinasi 

Akademik adalah sebesar 82,5%. Oleh karena nilai Square Multiple Correlation 

variabel Prokrastinasi Akademik (PA) adalah sebesar 0,825 maka Ho ditolak dan 

dapat disimpulkan bahwa variabel Kontrol Diri, Efikasi Diri dan Konformitas 

Teman Sebaya berpengaruh terhadap Prokrastinasi Akademik. Hal ini 

mendukung hipotesis 1 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 1 diterima. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji apakah terdapat pengaruh 

signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen seperti hipotesis yang 

dibangun pada awal penelitian ini. Variabel eksogen yaitu kontrol diri (KD), 

efikasi diri (ED), dan konformitas teman sebaya (KTS). Variabel endogen yaitu 

prokrastinasi akademik (PA). Hasil analisis yang sudah dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi 

 Estimate S.E. C.R. P Label 

Prokrastinasi 

Akademik <--- Kontrol 

Diri 

-.256 .061 -4.223 *** par_10 

Prokrastinasi 

Akademik <--- Efikasi 

Diri 

-.142 .039 -3.605 *** par_11 

Prokrastinasi 

Akademik <--- 

Konformitas Teman 

Sebaya 

.507 .064 7.941 *** par_12 

 

 

 

Tabel 5 menunjukkan nilai p value pengaruh variabel Kontrol Diri (KD) 

terhadap Prokrastinasi Akademik (PA) sebesar -0,256 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5% (Tanda *** adalah signifikan < 0,001) dan nilai CR sebesar -4,223. 

Oleh karena nilai p value yang diperoleh signifikan dan CR bertanda negatif 

maka Ho ditolak dan disimpulkan bahwa variabel Kontrol Diri berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Prokrastinasi Akademik, hal ini menunjukkan 
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bahwa kontrol diri yang tinggi mampu menurunkan prokrastinasi akademik. Hal 

ini mendukung hipotesis 2 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 2 diterima. 

Nilai p value pengaruh variabel Efikasi Diri (ED) terhadap Prokrastinasi 

Akademik (PA) sebesar -0,142 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (Tanda 

*** adalah signifikan < 0,001) dan nilai CR sebesar -3,605. Oleh karena nilai p 

value yang diperoleh signifikan dan CR bertanda negatif maka Ho ditolak dan 

disimpulkan bahwa variabel Efikasi Diri berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Prokrastinasi Akademik, hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri yang 

tinggi mampu menurunkan prokrastinasi akademik. Hal ini mendukung hipotesis 

3 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 3 diterima. 

Nilai p value pengaruh variabel Konformitas Teman Sebaya (KTS) 

terhadap Prokrastinasi Akademik (PA) sebesar 0,507 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5% (Tanda *** adalah signifikan < 0,001) dan nilai CR sebesar 7,941 

(CR ≥ 1,96). Oleh karena nilai p value yang diperoleh signifikan dan cr bertanda 

positif maka Ho ditolak dan disimpulkan bahwa variabel Konformitas Teman 

Sebaya (KTS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prokrastinasi 

Akademik, hal ini menunjukkan bahwa adanya konformitas teman sebaya mampu 

meningkatkan prokrastinasi akademik. Hal ini mendukung hipotesis 4 dalam 

penelitian ini sehingga hipotesis 4 diterima. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa 

kontrol diri, efikasi diri dan konformitas teman sebaya mempengaruhi 

prokrastinasi akademik pada siswa. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan teknik analisis SEM diperoleh nilai Square Multiple Correlation 

variabel prokrastinasi akademik sebesar 0,825 yang menunjukkan bahwa variabel 

kontrol diri, efikasi diri dan konformitas teman sebaya memberikan kontribusi 

terhadap prokrastinasi akademik sebesar 82,5%, sedangkan sisanya 17,5% 

dipengaruhi  oleh variabel  lain di luar  ketiga variabel tersebut. Dengan demikian  

hipotesis mayor yang menyebutkan ada hubungan antara kontrol diri, efikasi diri 

dan konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik pada siswa, 

diterima. 
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Dari hasil analisis SEM diketahui bahwa konformitas teman sebaya 

merupakan variabel yang paling besar mempengaruhi prokrastinasi akademik, 

dengan nilai sebesar 0,507 dengan nilai signifikan < 0,001 yang artinya terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas teman sebaya dengan 

prokrastinasi akademik. Subjek dalam penelitian ini sebagian besar berada pada 

tahap perkembangan remaja awal yaitu usia 12-16 tahun yang ketergantungannya 

terhadap teman sebaya sangat kuat dan disertai dengan konformitas yang tinggi 

(Santrock, 2007). Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan 

kelompok teman sebaya daripada orang tua. Dibanding masa kanak-kanak, 

remaja lebih banyak melakukan kegiatan diluar rumah seperti, kegiatan sekolah, 

ekstrakurikuler dan bermain dengan teman (Papalia, Olds & Feldman, 2009). 

Dengan demikian, pada masa remaja peran kelompok teman sebaya menjadi 

sangat besar. Pada diri remaja, pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku 

diakui cukup kuat. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan 

kognitif yang memadai untuk menentukan tindakannya sendiri namun penentuan 

diri remaja dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok 

teman sebaya. Kelompok teman sebaya diakui dapat mempengaruhi 

pertimbangan dan keputusan seorang remaja tentang perilakunya (Papalia, Olds 

& Feldman, 2009). Hal inilah yang menyebabkan mengapa variabel konformitas 

teman sebaya memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan kedua 

variabel lainnya 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SEM menunjukkan bahwa 

secara empiris, ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan prokrastinasi 

akademik. Wistrich (2008) mengungkapkan bahwa prokrastinasi akademik 

dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya kontrol diri. Prokrastinasi akademik 

cenderung dimiliki oleh individu dengan kontrol diri yang rendah karena individu 

dengan kontrol diri rendah tersebut tidak mampu mengontrol dirinya. 

Menurut Ray (2011), secara umum kontrol diri yang rendah mengacu pada 

ketidakmampuan siswa menahan diri dalam melakukan sesuatu serta tidak 

memperdulikan konsekuensi jangka panjang. Sebaliknya, siswa dengan kontrol 
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diri yang tinggi dapat menahan diri dari hal-hal yang berbahaya dengan 

memikirkan konsekuensi. Siswa yang mampu mengontrol dirinya juga akan 

mampu mengarahkan dan mengatur perilakunya menuju ke arah konsekuensi 

positif, sehingga siswa yang mampu mengontrol diri akan mampu mengatur 

stimulus sehingga dapat menyesuaikan perilakunya pada hal-hal yang menunjang 

belajarnya. Sedangkan siswa yang kurang mampu mengontrol dirinya tidak 

mampu mengarahkan dan mengatur perilakunya sehingga perilaku yang muncul 

banyak membawa siswa tersebut ke arah yang negatif dan merugikan diri sendiri. 

Siswa yang kurang mampu mengontrol dirinya akan lebih banyak melakukan hal-

hal yang bersifat menyenangkan dirinya, bahkan menunda mengerjakan tugas 

yang seharusnya diprioritaskan.  

Siswa yang kurang mampu mengontrol dirinya akan lebih mendahulukan 

kegiatan yang membuat dirinya senang daripada mengerjakan tugas yang 

seharusnya. Terlebih jika tugas yang dikerjakan dirasa sulit, siswau akan 

cenderung melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada 

mengerjakan tugas dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. 

Siswa akan mencari kesenangan dengan cara apapun untuk mendapatkan 

kepuasan tanpa memikirkan dampak kedepannya. Siswa yang kurang mampu 

mengontrol dirinya tidak mampu mengarahkan dan mengatur tindakannya pada 

konsekuensi yang mendukung proses belajarnya. Siswa tersebut justru melakukan 

hal-hal yang menyenangkan seperti bermain, jalan-jalan, bermain game, 

menonton televisi dan sebagainya sehingga diasumsikan tidak segera 

mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas. Siswa yang mampu mengontrol 

dirinya akan memusatkan perhatiannya kepada tanggung jawab sebagai seorang 

pelajar dan dapat terhindari dari prokrastinasi (Fajarwati, 2015). 

Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa secara empiris, ada 

hubungan negatif antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik. Berdasarkan 

penelitian Steel (2007), efikasi diri merupakan salah satu faktor yang cukup 

mempengaruhi munculnya prokrastinasi akademik. Bandura (1997) menyatakan 

bahwa prokrastinasi akademik terjadi karena efikasi memiliki pengaruh yang 
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besar terhadap motivasi dan perilaku siswa dalam situasi pencapaian prestasi. 

Siswa yang memiliki efikasi diri cenderung akan lebih siap menghadapi dan 

menyelesaikan tugas, menggunakan strategi regulasi dengan tahap yang lebih 

mendalam, dan mencapai tahapan pencapaian prestasi yang lebih tinggi. 

Kurangnya efikasi diri mempengaruhi siswa dalam bertindak seperti saat 

mengalami kesulitan, siswa akan memiliki keraguan mengenai kemampuannya 

sehingga akan mengurangi usahanya atau bahkan menyerah. 

Efikasi diri menentukan seberapa besar usaha yang dilakukan seseorang 

dalam menjalankan aktivitasnya, seberapa lama dapat bertahan dalam 

menghadapi kesulitan dan seberapa fleksibel dapat menghadapi sesuatu yang 

berlawanan dengan keyakinan yang dimiliki siswa tersebut. Adanya efikasi diri 

membuat siswa mempunyai keinginan besar untuk segera mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan, mampu mengerjakan tugas yang menjadi tugas utama, 

mampu menurunkan kecemasan sehingga menunjukkan usaha yang keras. Selain 

itu siswa juga mampu mengatasi dan mengantisipasi situasi dengan berbagai 

keadaan dan mempersepsikan diri sebagai orang yang berkompetensi tinggi, serta 

mampu mengubah keadaan sesuai dengan kondisi yang ada (Fajarwati, 2015). 

Siswa yang memiliki efikasi diri lebih mampu menghadapi tugas-tugas 

akademik dengan penuh keyakinan sehingga motivasi dan level energi yang 

dimiliki akan lebih tinggi. Tanpa efikasi diri, siswa cenderung kurang gigih 

dalam proses belajar, lebih suka menghindari tugas, dan mudah putus asa. Hal 

tersebut sangat berkaitan dengan terjadinya prokrastinasi akademik (Khotimah, 

Radjah & Handarini, 2016). 

Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa secara empiris, ada 

hubungan positif antara konformitas teman sebaya dengan prokrastinasi 

akademik.  Prokrastinasi  erat  kaitannya  dengan   pengaruh  dari  teman  sebaya.  

Solomon & Rothblum (2000) mengatakan bahwa prokrastinasi dipengaruhi oleh 

teman sebaya atau konformitas. Hal ini dikarenakan pada perkembangan sosial 

masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibandingkan orang tua. 
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Dibandingkan dengan masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan 

kegiatan diluar rumah seperti kegiatan sekolah, ekstrakulikuler dan bermain 

dengan teman (Papalia & Olds, 2009). Dengan demikian, peran yang sangat besar 

pada masa remaja adalah peranan kelompok teman sebaya. 

Menurut Zebua dan Nurdjayadi (2001) konformitas teman sebaya 

merupakan suatu hal yang paling banyak terjadi pada fase perkembangan remaja. 

Pada masa remaja, tekanan teman sebaya menjadi lebih dominan. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan 

lingkungan sekitar dan memperoleh penerimaan sosial dalam kelompok. Deutch 

dan Gerrad (Sarwono, 2001) mengatakan bahwa terdapat dua hal yang 

menyebabkan seseorang berkonformitas, yaitu pengaruh norma dan pengaruh 

informasi. Pada pengaruh norma, individu berkonformitas hanya ikut-ikutan agar 

dapat diterima oleh teman sebayanya saja dan takut apabila dijauhi oleh teman-

temannya. Hal sebaliknya berlaku pada pengaruh informasi, individu 

berkonformitas karena adanya informasi mengenai realitas yang diberikan oleh 

teman sebaya sehingga individu tersebut percaya dengan nilai-nilai dan memiliki 

visi yang sesuai dengan teman sebayanya. Bila dikaitkan dengan penelitian ini 

maka, siswa berkonformitas karena adanya pengaruh norma, mereka 

berkonformitas hanya karena ikut-ikutan saja. Maka siswa akan menjadi ikut-

ikutan dengan apa saja yang dilakukan oleh teman sebayanya, entah hal itu baik 

ataupun buruk. Apabila teman sebaya menunda-nunda mengerjakan tugas, 

mereka pun ikut melakukannya. Sebaliknya siswa yang berkonformitas karena 

pengaruh informasi tentunya mereka tidak selalu mengikuti apa yang dilakukan 

oleh teman sebayanya. Apabila kelompok teman sebaya memberikan nilai-nilai 

yang tidak sesuai dengan dirinya maka siswa tersebut tidak akan menerima nilai 

tersebut dalam dirinya. 

Siswa melakukan prokrastinasi akademik juga dikarenakan adanya 

kelompok dengan teman sebayanya dalam mengerjakan tugas. Siswa terbiasa 

mengerjakan tugas bersama dengan teman-teman sekelasnya, sehingga ketika 

teman-teman yang lain sibuk dengan kegiatan pribadinya maka siswa tersebut 
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menjadi malas untuk mengerjakan tugas dan akan mengerjakan ketika teman 

yang lain juga mengerjakan tugas. Hal ini sesuai didukung oleh pendapat Ferrari 

(1995) yang menyatakan bahwa apabila peer group malas untuk memulai dan 

menyelesaikan tugas akademik, maka individu juga cenderung untuk menjadi 

malas untuk menyelesaikan tugas. Konformitas seperti ini akan berdampak buruk 

bagi siswa dalam menyelesaikan tugas akademiknya. 

Variabel kontrol diri memiliki 3 indikator yaitu kontrol perilaku (KD1) 

dengan loading factor sebesar 0,84, kontrol kognitif (KD2) dengan loading factor 

sebesar 0,893 dan kontrol pengambilan keputusan (KD3) dengan loading factor 

sebesar 0,938. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kontrol 

pengambilan keputusan (KD3) memiliki loading factor tertinggi diantara 

indikator lainnya. Kontrol pengambilan keputusan merupakan kemampuan 

individu untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang 

diyakini atau disetujuinya (Ghufron & Risnawati, 2010). Siswa yang mampu 

mengontrol diri akan mampu mengatur stimulus sehingga dapat menyesuaikan 

perilakunya dengan hal-hal yang menunjang untuk menyelesaikan tugasnya 

sehingga siswa tersebut akan menyelesaikan tugasnya tanpa menunda-nundanya. 

Sedangkan siswa yang kurang mampu mengontrol dirinya tidak mampu mengatur 

dan mengarahkan perilakunya. Siswa tersebut akan mementingkan sesuatu yang 

lebih menyenangkan sehingga banyak melakukan prokrastinasi dalam 

menyelesaikan tugas. 

Variabel efikasi diri juga memiliki 3 indikator yaitu magnitude (ED1) 

dengan loading factor sebesar 0,829, generality (ED2) dengan loading factor 

sebesar 0,875 dan strength (ED3) dengan loading factor sebesar 0,937. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa strenght (ED3) memiliki loading 

factor tertinggi diantara indikator lainnya. Strenght berkaitan dengan pengalaman 

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

suatu permasalahan  (Bandura & Locke, 2003). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Papalia, Olds & Fredman (2009) yang mengatakan bahwa siswa dengani efikasi 

diri percaya bahwa mereka dapat menguasai tugas-tugas dan meregulasi cara 
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belajar mereka sendiri, serta mencapai prestasi akademik yang baik di sekolah. 

Siswa dengan efikasi diri akan menganggap bahwa tugas-tugas tersebut sebagai 

tantangan daripada sebagai ancaman. 

Variabel konformitas teman sebaya juga memiliki 3 indikator yaitu 

kekompakan (KTS1) dengan loading factor sebesar 0,844, kesepakatan (KTS2) 

dengan loading factor sebesar 0,861 dan ketaatan (KTS3) dengan loading factor 

sebesar 0,916. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ketaatan (KTS3) 

memiliki loading factor tertinggi diantara indikator lainnya. Sears, Freeman & 

Peplau (2002) menjelaskan adanya tekanan kelompok membuat individu taat 

sehingga rela melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginannya. 

Pengaruh teman sebaya atau peer group menyebabkan siswa melakukan 

penundaan pada tugas-tugas akademik. Dalam hal ini, siswa akan membentuk 

kelompok dengan teman sebaya dan melakukan konform atau melakukan hal-hal 

yang sesuai dengan norma kelompok untuk dapat diterima di lingkungan. Apabila 

peer group malas untuk memulai dan menyelesaikan tugas, maka individu 

tersebut juga akan cenderung menjadi malas untuk menyelesaikan tugas (Ferrari, 

1995).  

Variabel terakhir, prokrastinasi akademik memiliki 4 indikator yaitu 

perceived time (PA1) dengan loading factor sebesar 0,900, intention-action gap 

(PA2) dengan loading factor sebesar 0,943, emotional distress (PA3) dengan 

loading factor sebesar 0,905 dan perceived ability (PA4) dengan loading factor 

sebesar 0,812.  Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa intention-action 

gap (PA2) memiliki loading factor tertinggi diantara indikator lainnya. Intention-

action gap yaitu kesenjangan antara rencana dan kinerja. Hal ini terwujud dalam 

kegagalan siswa dalam mengerjakan tugas. Namun ketika waktu tenggat semakin 

dekat, celah antara rencana dan kinerja semakin kecil. Siswa yang awalnya 

menunda tugas, dapat mengerjakan lebih dari yang ditargetkan (Knaus, 2002; 

Surijah & Tjundjing, 2007). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang 

menguji keempat variabel tersebut diantaranya dilakukan oleh Qomariyah (2016) 
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yang menemukan bahwa efikasi diri dan konformitas sebagai prediktor 

prokrastinasi akademik, penelitian Muhid (2009) yang menemukan bahwa 

individu yang memiliki efikasi diri yang baik dan mampu mengontrol dirinya 

dengan baik maka prokrastinasinya akan rendah, dan penelitian Afriyeni & 

Murjito (2014) yang menemukan ada hubungan negatif antara efikasi diri dengan 

prokrastinasi akademik yang artinya semakin tinggi efikasi diri maka 

prokrastinasi akan semakin rendah. 

Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya korelasi antara efikasi diri 

dan kontrol diri terhadap konformitas teman sebaya. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 8. Nilai korelasi antara kontrol diri dengan konformitas teman sebaya 

sebesar -0,800 yang berarti semakin tinggi kontrol diri maka konformitas teman 

sebaya akan semakin rendah. Santrock (2007) mengatakan bahwa tiap kelompok 

memiliki dua hal umum yang sama dengan kelompok lainnya yaitu  norma dan 

peran. Norma merupakan aturan yang berlaku pada seluruh anggota kelompok 

dan berpeluang menumbuhkan konformitas pada setiap anggota kelompok 

tersebut. Konformitas mendasarkan diri pada penyesuaian sikap, perilaku atau 

tindakan individu pada kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku 

didalam kelompok tersebut. Individu yang mampu mengontrol diri sangat 

memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam berbagai situasi 

(Ghufron, 2003). Adanya kontrol diri membuat individu menahan suatu respon 

negatif dan mengarahkannya kepada respon lain yang lebih baik (Tangney, 

Baumeister & Boone, 2004), sehingga individu yang mampu mengontrol dirinya 

juga akan mampu mengarahkan dan mengatur perilakunya. Sedangkan individu 

yang kurang mampu mengontrol dirinya cenderung akan mengarahkan dan 

mengatur perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku didalam kelompoknya. 

Nilai korelasi antara efikasi diri dengan konformitas teman sebaya sebesar -

0,500 yang berarti semakin tinggi efikasi diri maka konformitas teman sebaya 

akan semakin rendah. Santrock (2007) berpendapat bahwa pada umumnya remaja 

mementingkan konformitas pada setiap anggota kelompok tersebut. Konformitas 

terjadi apabila individu mengadopsi sikap atau perilaku orang lain karena merasa 
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didesak oleh orang lain. Desakan untuk konform pada teman-teman sebaya 

cenderung sangat kuat selama masa remaja. Keinginan remaja untuk selalu 

berada dan diterima oleh kelompoknya akan mengakibatkan remaja bersikap 

konform terhadap kelompoknya. Bila remaja sudah terikat dalam suatu kelompok 

pertemanan, biasanya remaja akan selalu mengikuti apa yang diinginkan dalam 

kelompok tersebut. Individu yang memiliki efikasi diri akan mampu 

mengorganisasikan dan memilih tindakan yang dibutuhkan walaupun 

mendapatkan desakan dari teman sebayanya. Sedangkan tanpa adanya efikasi 

diri, individu akan mengikuti apa yang diinginkan dalam kelompok teman 

sebayanya. 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya menggunakan siswa 

pada satu SMA saja yaitu SMAN 1 Sungailiat sehingga penelitian ini sulit 

digeneralisasikan untuk semua siswa di Indonesia.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara empiris ada 

keterkaitan antara kontrol diri, efikasi diri dan konformitas teman sebaya dengan 

prokrastinasi akademik pada siswa SMA. Ada hubungan negatif antara kontrol 

diri dan efikasi diri dengan prokrastinasi akademik yang berarti individu yang 

memiliki kontrol diri dan efikasi diri akan terhindar dari prokrastinasi akademik 

dan ada hubungan positif antara konformitas teman sebaya dengan prokrastinasi 

akademik yang artinya adanya konformitas teman sebaya akan memicu 

munculnya prokrastinasi akademik. Konformitas teman sebaya merupakan 

variabel yang paling besar mempengaruhi prokrastinasi akademik dengan nilai 

sebesar 0,507 dengan nilai signifikan < 0,001.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 1) Bagi siswa, disarankan untuk menyusun prioritas utama 

dalam menyelesaikan tugas akademik. Selain itu meningkatkan kontrol diri 

dengan cara memberikan hadiah kepada diri sendiri setelah berhasil 

menyelesaikan suatu tugas, mencari waktu belajar yang paling sedikit 
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menghadapi gangguan, menyimpan barang-barang yang tidak berhubungan 

dengan tugas-tugas atau kegiatan belajar, mematikan alat komunikasi bila sedang 

mengerjakan tugas; 2) Bagi guru wali kelas serta guru mata pelajaran, disarankan 

untuk membantu peserta didik dalam mengatasi prokrastinasi akademik dengan 

cara memberikan motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan kontrol diri 

serta memberikan penguatan positif (pujian) terhadap peserta didik yang rajin 

mengerjakan tugas dan memberikan penguatan negatif (sindiran) kepada peserta 

didik yang sering menunda-nunda mengerjakan tugas; 3) Bagi guru BK, 

disarankan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi prokrastinasi 

akademik melalui layanan bimbingan dan konseling menggunakan bimbingan 

kelompok dengan teknik pemodelan sebaya (peer modeling); dan 4) Bagi peneliti 

selanjutnya yang berminat meneliti prokrastinasi akademik dapat menambahkan 

hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi. 
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