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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Prokrastinasi Akademik 

1. Pengertian Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi akademik adalah prokrastinasi yang terbatas pada 

tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan dan/atau relevan dengan 

pembelajaran (Steel & Klingsieck, 2016). Yong (dalam Hidayah, 2014) 

menyatakan prokrastinasi akademik adalah kecenderungan irasional 

untuk menunda memulai atau menyelesaikan tugas akademik. Hidayah 

(2014) mengatakan bahwa perilaku prokrastinasi akademik adalah 

kebiasaan menunda mulai mengerjakan dan menunda menyelesaikan 

pekerjaan rumah (PR), membuat laporan dan belajar untuk persiapan 

ulangan/ujian. Menurut Rabin, dkk (2011) prokrastinasi akademik 

adalah penundaan yang disengaja pada awal atau penyelesaian kegiatan 

akademik yang penting dan tepat waktu. 

Tuckman (2005) mendefinisikan prokrastinasi akademik adalah 

suatu perilaku siswa yang ditandai dengan menunda tugas akademik 

dan sering melewati batas waktu. Menurut Ellis & Knaus (dalam 

Tuckman, 2005) prokrastinasi akademik adalah disfungsional interaktif 

dan proses penghindaran perilaku yang ditandai oleh keinginan untuk 

menghindari suatu kegiatan, janji untuk melakukannya nanti, dan 

pengunaan alasan untuk membenarkan keterlambatan dan menghindari 

kesalahan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa 

prokrastinasi akademik merupakan penundaan tugas yang berkaitan 

dengan tugas-tugas akademik.Individu tidak mampu menyelesaikan 

tugas akademik sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

2. Aspek-Aspek Prokrastinasi Akademik 

Millgram (dalam Fibrianti, 2009) mengatakan bahwa 

prokrastinasi akademik terdiri dari empat aspek, antara lain: 

a. Melibatkan unsur penundaan, baik untuk memulai maupun 

menyelesaikan tugas. Prokrastinator cenderung tidak segera 

memulai untuk mengerjakan tugas hingga selesai. 

b. Menghasilkan akibat-akibat lain yang lebih jauh, misalnya 

keterlambatan menyelesaikan tugas maupun kegagalan dalam 

mengerjakan tugasnya. Mahasiswa yang memiliki kecenderungan 

untuk menunda akan lebih lambat dalam menyelesaikan tugas yang 

menyebabkan tergesa-gesa sehingga hasil akhirnya tidak maksimal. 

c. Melibatkan suatu tugas yang dipersepsikan oleh perilaku 

prokrastinasi sebagai tugas yang penting untuk dikerjakan. 

Prokrastinator mengetahui bahwa penyelesaian tugas merupakan 

hal yang penting, tetapi cenderung tidak segera diselesaikan dan 

bahkan mengerjakan tugas lain yang tidak penting. 

d. Menghasilkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan, 

misalnya perasaan cemas, perasaan bersalah, marah, dan panik. 
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Adanya kerisauan emosional yang timbul ketika melakukan 

prokrastinasi. 

Sebagai suatu perilaku penundaan, prokrastinasi akademik dapat 

termanifestasikan dalam indikator tertentu yang dapat diukur dan 

diamati, Surijah & Tjundjing (2007) merangkum aspek-aspek 

prokrastinasi akademik sebagai berikut: 

a. Perceived time (Waktu yang Dirasakan) yaitu individu yang gagal 

menepati deadline karena lebih berorientasi pada masa sekarang 

dan tidak mempertimbangkan masa mendatang. Hal ini 

mengakibatkan individu tersebut menjadi seseorang yang tidak 

tepat waktu karena gagal memprediksikan waktu yang dibutuhkan 

untuk mengerjakan tugas. (Ferrari dkk, 1995) 

b. Intention-action (Niat-Tindakan) merupakan celah antara keinginan 

dan tindakan. Perbedaan antara keinginan dengan tindakan 

senyatanya ini terwujud pada kegagalan mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas akademik walaupun mahasiswa tersebut punya 

keinginan untuk mengerjakannya. Ini terkait pula dengan 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. 

Prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan batas waktu. Seorang mahasiswa mungkin telah 

merencanakan untuk mulai mengerjakan tugasnya pada waktu yang 

telah ia tentukan sendiri, akan tetapi saat waktunya sudah tiba dia 

tidak juga melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah ia 
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rencanakan sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan 

kegagalan dalam menyelesaikan tugas secara memadai. (Steel, 

2007) 

c. Emotional distress (Tekanan Emosional) adalah munculnya 

perasaan cemas saat melakukan prokrastinasi. Perilaku menunda-

nunda akan membawa perasaan tidak nyaman pada pelakunya, 

konsekuensi negatif yang ditimbulkan memicu kecemasan dalam 

diri pelaku prokrastinasi. Pada mulanya mahasiswa tenang karena 

merasa waktu yang tersedia masih banyak.  Tanpa terasa waktu 

sudah hampir habis, ini menjadikan mereka merasa cemas karena 

belum menyelesaikan tugas. (Steel, 2007) 

d. Perceived ability (Kemampuan yang Dirasa) yaitu keyakinan 

terhadap kemampuan diri. Walaupun prokrastinasi tidak 

berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang, namun 

keragu-raguan terhadap kemampuan dirinya dapat menyebabkan 

seseorang melakukan prokrastinasi. Hal ini ditambah dengan rasa 

takut akan gagal menyebabkan seseorang menyalahkan dirinya 

sebagai yang tidak mampu, untuk menghindari munculnya dua 

perasaan tersebut maka seseorang dapat menghindari tugas-tugas 

sekolah karena takut akan pengalaman kegagalan. Ellis & Knaus 

(dalam Steel, 2007) 

Berdasarkan kedua teori tersebut, aspek-aspek prokrastinasi 

akademik yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek 
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prokrastinasi akademik yang dirangkum oleh Surijah & Tjundjing 

(2007) yaitu perceived time, intention-action,emotional distress, dan 

perceived ability. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prokrastinasi Akademik 

Ghufron& Suminta (2010) merangkumfaktor-faktor yang 

mempengaruhi prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Faktor Internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu 

yang mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor tersebut meliputi: 

1) Kondisi fisik individu, yaitu faktor dari dalam diri individu 

yang turut mempengaruhi munculnya prokrastinasi akademik 

adalah berupa keadaan fisik dan kondisi kesehatan individu 

misalnya fatigue. Tingkat inteligensi yang dimiliki seseorang 

tidak mempengaruhi perilaku prokrastinasi, walaupun 

prokrastinasi sering disebabkan oleh adanya keyakinan-

keyakinan yang irasional yang dimiliki seseorang. 

2) Kondisi psikologis individu, Menurut Millgram, dkk trait 

kepribadian individu yang turut mempengaruhi munculnya 

perilaku penundaan, misalnya trait kemampuan sosial yang 

tercermin dalam self-regulation dan tingkat kecemasan dalam 

berhubungn sosial. Besarnya motivasi yang dimiliki seseorang 

juga akan mempengaruhi prokrastinasi secara negatif. Semakin 

tinggi motivasi intrinsik yang dimiliki individu ketika 
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menghadapi tugas, akan semakin rendah kecenderungan untuk 

prokrastinasi akademik. 

b. Faktor Eksternal 

1) Gaya pengasuhan orangtua, hasil penelitian menemukan 

bahwa tingkat pengasuhan otoriter ayah menyebabkan 

munculnya kecenderungan perilaku prokrastinasi yang kronis 

pada subjek penelitian anak wanita, sedangkan tingkat 

pegasuhan otoritatif ayah menghasilkan anak wanita yang 

bukan prokrastinator. Ibu yang memiliki kecenderungan 

melakukan avoidance procrastination menghasilkan anak 

wanita yang memiliki kecenderungan untuk melakukan 

avoidance procrastination pula. 

2) Kondisi lingkungan, perilaku prokrastinasi akademik bisa 

muncul pada kondisi lingkungan tertentu. Kondisi yang 

menimbulkan stimulus tertentu bisa menjadi reinforcement 

bagi munculnya perilaku prokrastinasi. Kondisi yang rendah 

dalam pengawasan akan mendorong seseorang untuk 

melakukan prokrastinasi akademik, karena tidak adanya 

pengawasan akan mendorong seseorang untuk berperilaku 

tidak tepat waktu. 
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B. Self-Management 

1. Pengertian Self-Management 

Self-Management dalam arti luas ialah prosedur dimana 

seseorang mengarahkan atau mengatur perilakunya sendiri (Hadi, 

2005). Soekadji (1983) mengatakan bahwa self-management adalah 

suatu prosedur yang menuntut seseorang untuk mengarahkan atau 

menata tingkah lakunya sendiri. Self-management merupakan sebuah 

strategi yang menggunakan prinsip-prinsip analisis behavioral untuk 

mengubah atau mengontrol perilaku diri sendiri (Martin & Pear, 2015). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa self-

management merupakan strategi merubah perilaku tertentu pada 

individu dengan pemilihan langkah-langkah yang efektif sesuai 

prosedur yang telah ditentukan. 

2. Langkah-langkah Self-Management 

Martin & Pear (2015) menjelaskan langkah-langkah self-

management sebagai berikut: 

a. Menspesifikasikan masalah dan menetapkan tujuan.Subjek perlu 

menspesifikkan lebih dulu masalahnya dan menetapkan sejumlah 

tujuan lewat pernyataan kuantitatif. 

b. Membuat komitmen untuk berubah.Komitmen untuk berubah dan 

memiliki  pengetahuan tentang teknik-teknik mengubahnya sangat 

penting bagi kesuksesan pencapaian subjek. Manajemen diri yang 

sukses memiliki komitmen lebih kuat untuk berubah. 
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c. Mengambil data dan menilai penyebab-penyebab masalah. 

Mengambil data terkait kemunculan perilaku bermasalah mengenai 

kapan, dimana dan seberapa sering perilaku muncul. Pencatatan 

penting dilakukan untuk menyediakan titik acuan bagi 

pengevaluasian kemajuan. 

d. Merancang dan mengimplementasikan rencana penanganan. Dengan 

adanya anteseden, perilaku tertentu selalu memiliki konsekuensi 

tertentu. Pengembangan ini menyediakan area yang subur bagi 

penyeleksian teknik-teknik self-management. Beberapa anteseden 

yang mengontrol perilaku kita yaitu instruksi, modeling, panduan 

fisik, lingkungan sekitar, orang lain, waktu dalam sehari dan operasi 

motivasi. 

e. Mencegah kembalinya perilaku ke kondisi awal dan membuat 

pencapaian tujuan agar bertahan lama.Salah satu strategi untuk 

mencegah kemunduran adalah dengan mengenali penyebab yang 

memungkinkan dan mengambil sejumlah langkah untuk 

meminimkannya. 

3. Manfaat Self-Management 

Manusia dapat menciptakan realitas kehidupan sesuai dengan 

misi dan tujuan hidup dengan menerapkan self-management. Penerapan 

self-management yang baik dalam kehidupan akan membuat seseorang 

menikmati proses perjalanan hidup dan mampu mencapai tujuan yang 
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diharapkan. Manfaat self-management menurut Prijosaksono (2002) 

antara lain: 

a. Self-management bermanfaat untuk melepaskan stress, kecemasan, 

kemarahan, ketakutan, dendam dan sakit hati. 

b. Self-management juga dapat menghilangkan rasa sakit dan penyakit 

serta penyembuhan sendiri. 

c. Self-management yang baik akan dapat meningkatkan kreativitas 

seseorang. 

d. Masalah dapat dipecahkan dan diselesaikan bila seseorang mampu 

melakukan self-management. 

e. Self-management akan meningkatkan citra diri dan rasa percaya 

diri seseorang. 

f. Self-management akan meningkatkan kemampuan pembelajaran 

dan membantu seseorang dalam mencapai prestasi. 

C. Mahasiswa Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 

Mahasiswa adalah calon ilmuwan muda yang sedang belajar suatu 

disiplin ilmu pengetahuan agar dapat menjadi seorang ahli yang professional 

dan tekun dalam pengembangan ilmu di kemudian hari (Dariyo, 2004). 

Mahasiswa merupakan golongan yang sering disebut sebagai kaum 

intelektual. Hal ini karena mahasiswa memiliki keistimewaan yaitu 

berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, yang mungkin tidak dapat 

dinikmati oleh sebagian besar individu lainnya (Patnani, 2013). 
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Mahasiswa dalam tahap perkembangannya digolongkan sebagai 

remaja akhir dan dewasa awal, yaitu usia 17-24 tahun (Hurlock, 2006). 

Menurut Fajrina & Rosiana (2015) mahasiswa merupakan peserta didik 

yang menjalani pendidikan disebuah universitas atau perguruan tinggi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

adalah individu remaja akhir dan/atau dewasa awal yang sedang mendalami 

suatu disiplin ilmu di perguruan tinggi. 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas 

kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu 

bagi pada anggota-anggotanya. Lembaga ini merupakan partner organisasi 

kemahasiswaan intra kampus lainnya seperti senat mahasiswa dan badan 

eksekutif mahasiswa, baik yang berada di tingkat program studi, jurusan, 

maupun universitas. Lembaga ini bersifat otonom, dan bukan merupakan 

sub-ordinat dari badan eksekutif maupun senat mahasiswa (Hidayat, 

Listyorini, & Khotimah, 2015). 

D. Kerangka Berpikir 

Morgan (dalam Ulfah, 2010) mengatakan bahwa mahasiswa adalah 

suatu periode yang disebut dengan “studenthood” (masa belajar) yang 

terjadi hanya pada individu yang memasuki post secondary education dan 

sebelum masuk kedalam dunia kerja yang menetap. 

Mahasiswa merupakan satu bagian dari civitas akademika pada 

perguruan tinggi yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang 

akan datang. Mahasiswa diharapkan memiliki cara pandang yang baik, jiwa, 
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kepribadian serta mental yang sehat dan kuat. Selayaknya pula seorang 

mahasiswa mampu menguasai permasalahan sesulit apapun, termasuk 

permasalahan tentang prokrastinasi akademik yang dialami. Namun tidak 

sedikit yang kurang mampu mengelola dirinya sehingga berpengaruh pada 

penundaan pengerjaan tugas akademik. Mahasiswa harus dapat 

mengoptimalkan pengelolaan dirinya dengan baik agar mampu 

mengendalikan perasaan, tingkah laku dan pikiran dalam menyelesaikan 

tujuan. Hasil penelitian Solomon & Rothblum (1984) mengungkapkan 

bahwa penundaan tidak hanya mengganggu dalam kebiasaan belajar atau 

manajemen waktu, tetapi melibatkan interaksi yang kompleks dari 

komponen perilaku, kognitif dan afektif. 
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Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat digambarkan melalui 

bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu “Pelatihan self-

management dapat menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto”. 

Intervensi Pelatihan Self-

Management: 

a. Menspesifikasikan masalah 

dan menetapkan tujuan. 

b. Membuat komitmen untuk 

berubah. 

c. Mengambil data dan 

menilai penyebab-

penyebab masalah. 

d. Merancang dan 

mengimplementasikan 

rencana penanganan.  

e. Mencegah kembalinya 

perilaku ke kondisi awal 

dan membuat pencapaian 

tujuan agar bertahan lama. 

 

Aspek dalam Prokrastinasi 

Akademik: 

1. Perceived time 

2. Intention-action 

3. Emotional distress 

4. Perceived ability 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 

Mahasiswa 

Menurunkan Prokrastinasi 

Akademik 

Penerapan Pelatihan Self-Management…, Puspo Dewi Wahyuning Gusti, Fakultas Psikologi UMP, 2019




