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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalamn peneliti, bahwa prokrastinasi 

akademik yang dilakukan siswa di SMP Kristen Sendang Tulungagung disebabkan beberapa hal 

seperti: sibuk atau banyak kegiatan lain (50%), kurang memahami tugas (28%), malas (16%), dan 

menunggu batas akhir pengumpulan tugas (6%). Menunda mengerjakan tugas, menunjukkan bahwa 

para siswa belum dapat mengelola waktu belajar dengan baik. Indikatornya adalah tidak memiliki 

jadwal belajar yang tetap terhadap dirinya dan hanya 12% siswa yang mengerjakan tugas pada hari 

yang sama dengan tugas diberikan. Sisanya, 84% siswa yang mengerjakan tugas pada malam 

menjelang tugas dikumpulkan. Berdasarkan gejala-gejala diatas prokrastinasi akademik akan menjadi 

masalah serius dan mengakibatkan terjadinya penurunan prestasi akademik.  

Permasalahan adalam penelitian ini adalah: adakah hubungan konsep diri dengan prokrastinasi 

akademik siswa kelas VII di SMP Kristen Sendang Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 

2015/2016? 

           Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian ex post facto 

artinya penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII  SMP Kristen Sendang Kabupaten Tulungagung, yang  berjumlah 126 siswa. 

Sampel penelitian adalah 33 siswa, pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling.  

           Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan konsep diri dengan prokrastinasi 

akademik siswa kelas kelas VII SMP Kristen Sendang Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 

2015/2016. Hal ini ditunjukan dari rhitung  ≥ rtabel (0,621 > 0,344) dengan demikian maka hipotesis 

alternatif Ha diterima dan Ho ditolak. 

      Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasika saran-saran diantaranya; bagi 

siswa dapat mengatur waktu dan mengelola diri dengan tidak mengesampingkan kewajiban utama 

siswa yaitu belajar sehingga terwujud tujuan prestasi yang dicapai, saran bagi konselor atau guru 

bimbingan konseling diharapkan dapat membantu siswa mengatasai prokrastinasi akademik dengan 

memberikan layanan secara individu atau kelompok dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian serupa atau dengan menabahkan variabel lainnya. yang berkaitan dengan 

konsep diri dan prokrastinasi akademik. 

 

 

KATA KUNCI  : Konsep diri dan Prokrastinasi Akademik 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu cara 

yang digunakan untuk memeroleh 

pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu. 

Pendidikan dapat diperoleh baik secara 

formal, informal maupun non formal. 

Keberhasilan siswa dalam pendidikan yang 

ditempuh tergantung pada proses belajar 

yang dilakukan siswa tersebut.  

Selama menuntut ilmu di sekolah, 

siswa tidak lepas dari keharusan 

mengerjakan atau menyelesaikan tugas-

tugas akademiknya. Siswa juga 

berkewajiban mengikuti ujian-ujian, 

seperti ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan semester dan ujian 

sekolah/nasional. Dalam mata pelajaran 

tertentu, siswa harus mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas akademiknya sesuai 

dengan penugasan dan dalam jangka waktu 

tertentu. Semua penugasan yang diberikan 

guru harus dikerjakan dan diselesaikan 

tepat waktu. Namun tidak semua siswa 

mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Mengulur waktu dalam 

melakukan penundaan pengerjaan tugas 

dan kewajiban belajar merupakan salah 

satu tanda ketidaksiapan individu dalam 

menggunakan waktu secara efektif. 

Penundaan penyelesaian tugas juga 

berpotensi menghambat proses belajar 

siswa sendiri. Dalam bidang psikologi 

perilaku menunda-nunda dikenal dengan 

istilah prokrastinasi. 

Prokrastinasi akademik terbentuk 

dan berkembang dalam proses sosialisasi 

yang dimulai dari keluarga dan diperkuat 

di lingkungan sekolah serta lingkungan 

masyarakat. Tinggi rendahnya perilaku 

prokrastinasi akademik siswa diduga 

banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pembentukannya. Faktor yang 

memengaruhi seseorang melakukan 

prokrastinasi akademik ada 2 yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi kondisi fisik dan 

psikologis dari individu. Sedangkan faktor 

eksternal dapat berupa pengasuhan orang 

tua dan kodusif lingkungan yang rendah 

pengawasannya (Gufron, 2011: 57).  

Seseorang dengan konsep diri yang 

tinggi ketika awalnya tidak berhasil, akan 

mencoba cara yang baru, dan bekerja lebih 

keras. Ketika masalah timbul, seseorang 

dengan konsep diri yang kuat tetap tenang 

dalam menghadapi masalah dan mencari 

solusi, bukan memikirkan kekurangan dari 

dirinya. Konsep diri yang rendah dapat 

menghalangi usaha meskipun individu 

memiliki keterampilan dan menyebabkan 

mudah putus asa. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa konsep diri membuat 

siswa lebih yakin akan kemampuan yang 
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dimiliki untuk menyelesaikan tugas-tugas 

akademik yang menjadi tanggung 

jawabnya, tidak membuang waktu dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan dan 

segera menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 

Fenomena prokrastinasi ini juga 

terjadi di SMP Kristen Sendang 

Tulungagung yang merupakan salah satu 

SMP Kristen berprestasi di Kabupaten 

Tulungagung. Berbagai macam prestasi 

akademik pernah diraih oleh SMP Kristen 

Sendang Tulungagung. Kemampuan 

berprestasi siswa memunculkan persepsi 

masyarakat bahwa prokrastinasi akademik 

siswa SMP Kristen Tulungagung tergolong 

rendah. Berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan peneliti di SMP Kristen Sendang 

Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016 

terhadap siswa kelas VII-C diketahui 

bahwa 84% siswa pernah melakukan 

prokrastinasi, sisanya 16% menaati jadwal 

belajar dengan tepat waktu. 

         Prokrastinasi akademik yang 

dilakukan siswa kelas VII-C di SMP 

Kristen Sendang Tulungagung disebabkan 

beberapa hal seperti: 1) sibuk atau banyak 

kegiatan diluar kelas daripada di dalam 

kelas, 2) kurang memahami tugas dan 

enggan bertanya ketika guru menerangkan, 

3) malas merangkum ketika guru 

memberikan pembahasan waktu didepan 

kelas, 4) siswa memilih menunggu batas 

akhir pengumpulan tugas karena tugas dari 

guru dianggap mudah, 5) siswa tidak 

memiliki jadwal belajar yang pasti dan 

hanya belajar ketika hanya ada tugas atau 

ulangan. Menunda mengerjakan tugas dan 

aktivas belajar, menunjukkan bahwa siswa 

belum dapat mengelola waktu belajar 

dengan baik. Berdasarkan hasil informasi 

guru kelas ternyata gejala-gejala diatas 

adalah hambatan siswa dalam 

meningkatkan prestasi karena siswa 

cenderung menggampangkan tugas yang 

dibebankan. 

II. METODE 

Dalam  penelitian ini telah 

ditentukan 2 variabel, yaitu konsep diri dan 

prokrastinasi akademik. Pendekatan 

penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif karena data bersifat numerik 

(angka) dan analisis data menggunakan 

teknik statistic. Menurut Arikunto (2014: 

24) pendekatan kuantitatif adalah 

pendekatan yang menggunakan angka dan 

statistika sebagai alat untuk pengolahan 

data dan dasar pengambilan kesimpulan, 

pada dasarnya pendekatan kuantitatif 

dilakukan dalam rangka menguji hipotesis 

dan untuk menarik kesimpulan. 

Dalam penelitian digunakan teknik 

penelitian ex post facto sering disebut 

dengan after the fact. Artinya, penelitian 

yang dilakukan setelah suatu kejadian itu 

terjadi. Disebut juga sebagai restropective 

study karena penelitian ini merupakan 
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penelitian penelusuran kembali terhadap 

suatu peristiwa atau suatu kejadian dan 

kemudian merunut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kejadian tersebut. 

Perencanaan penelitian dilaksanakan 

pada siswa kelas VII di SMP Kristen 

Sendang Kabupaten Tulungagung, adapun 

pertimbangan diantaranya: 

a)  Adanya relevansi masalah siswa: sibuk 

atau banyak kegiatan lain, kurang 

memahami tugas,  malas, dan 

menunggu batas akhir pengumpulan 

tugas. 

b)  Tempat penelitian tersebut adalah 

tempat peneliti melaksanakan profesi 

sebagai guru di kelas VII. 

c)   Peneliti memahami kondisi siswa dan 

lingkungan sekolah dengan baik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Kristen Sendang 

Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 

2015/2016 yang berjumlah 126 siswa 

dengan jumlah sampel 33 siswa  

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode angket. Angket 

yang digunakan yaitu angket tertutup, angket 

yang disajikan sedemikian rupa sehingga 

responden tinggal memberikan tanda pada 

tempat atau kolom yang sesuai atau dengan 

kata lain responden tinggal memilih jawaban 

yang telah disiapkan 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah dan 

menguji hipotesis pada penelitian ini, serta 

supaya hasilnya dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah, maka data yang 

telah diperoleh selama penelitian ini 

selanjutnya akan dianalisa dengan 

menggunakan statistik yang sesuai. 

Analisis data bertujuan untuk mengetahui 

hubungan konsep diri dengan prokrastinasi 

akademik siswa kelas VII SMP Kristen 

Sendang Kabupaten Tulungagung tahun 

pelajaran 2015/2016. 

Selanjutnya setelah data hasil angket 

dilakukan pengolahan maka langkah 

berikutnya yang peneliti gunakan adalah 

menganalisa data tersebut dengan 

menggunakan rumus product moment. 

Namun sebelum dianalisis, mengingat data 

hasil angket masih bersifat mentah, hal ini 

perlu terlebih dahulu dengan memasukan 

ke dalam tabel persiapan menghitung “r”. 

Adapun langkah-langkah perhitungan “r” 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Menjumlah masing-masing nilai X dan 

nilai Y 

b. Mencari nilai dengan cara 

mengkuadratkan tiap-tiap nilai  X dan 

nilai Y 

c. Mencari nilai XY dengan mengkalikan 

nilai X dan nilai  Y 
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Analisis tersebut dengan maksud untuk 

membuktikan rumusan masalah yaitu 

adakah hubungan konsep diri dengan 

prokrastinasi akademik siswa kelas VII 

SMP Kristen Sendang Kabupaten 

Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016 

Tabel 1 hasil angket konsep diri dan prokrastinasi akademik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No X Y   XY 

1 23 38 529 1444 874 

2 30 31 900 961 930 

3 35 35 1225 1225 1225 

4 23 51 529 2601 1173 

5 30 51 900 2601 1530 

6 30 53 900 2809 1590 

7 30 57 900 3249 1710 

8 23 52 529 2704 1196 

9 18 47 324 2209 846 

10 20 42 400 1764 840 

11 18 47 324 2209 846 

12 19 53 361 2809 1007 

13 19 53 361 2809 1007 

14 19 50 361 2500 950 

15 23 47 529 2209 1081 

16 19 45 361 2025 855 

17 19 48 361 2304 912 

18 19 40 361 1600 760 

19 22 40 484 1600 880 

20 18 54 324 2916 972 

21 18 55 324 3025 990 

22 19 58 361 3364 1102 

23 18 48 324 2304 864 

24 30 31 900 961 930 

25 33 28 1089 784 924 

26 30 28 900 784 840 

27 28 52 784 2704 1456 

28 30 51 900 2601 1530 

29 30 52 900 2704 1560 

30 30 30 900 900 900 

31 33 56 1089 3136 1848 

32 30 52 900 2704 1560 

33 28 55 784 3025 1540 

∑ 773 1530 18915 73544 36741 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

MERIANTI ANITA S| 13.1.01.01.0256 P 
FKIP – Prodi Bimbingan dan Konseling 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 6|| 

 
 

Berdasarkan pengolahan hasil angket 

konsep diri dan prokrastinasi akademik 

pada tabel diatas dapat diketahui skor total 

dari tiap-tiap tabel penghitungan. 

Selanjutnya untuk mengetahui adakah 

hubungan konsep diri dengan prokrastinasi 

akademik siswa kelas VII SMP Kristen 

Sendang Kabupaten Tulungagung tahun 

pelajaran 2015/2016, maka peneliti 

mengambil langkah selanjutnya yaitu 

memasukan kedalam rumus analisa 

product moment dari Karl Perason, 

sebagai berikut 

rxy  =  
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
     

= 
                      

√{               }{                }
 

= 
     

√{     }{     }
 

= 
         

         
= 0,621 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh r 

hitung = 0,621 sedangkan r tabel pada taraf 

signifikan 0,05% (untuk db=33) adalah 

0,344 maka dapat diputuskan bahwa: rhitung  

 rtabel (0,621 > 0,344) pada taraf 

signifikan 0,05%, yang berarti hipotesis 

alternatif (Ha) yang berbunyi  ada 

hubungan konsep diri dengan prokrastinasi 

akademik siswa kelas VII di SMP Kristen 

Sendang Kabupaten Tulungagung tahun 

pelajaran 2015/2016, dinyatakan dapat 

diterima. 

Mengingat dengan taraf kepercayaan 

0,05% data yang diperoleh mendukung 

hipotesis alternatif, maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan konsep diri 

dengan prokrastinasi akademik siswa kelas 

kelas VII SMP Kristen Sendang Kabupaten 

Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016. 

Karena rhitung  ≥ rtabel 0,985 ≥ 0,349, berarti 

masuk dalam daerah kritik, maka hipotesis 

alternatif Ha diterima pada taraf 0,05%. 

Berdasarkan hasil uji r  product 

moment diperoleh hasil signifikan yang 

artinya bahwa ada hubungan konsep diri 

dengan prokrastinasi akademik siswa kelas 

kelas VII SMP Kristen Sendang Kabupaten 

Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016, 

dengan demikian bahwa anggapan 

hubungan konsep diri dengan prokrastinasi 

akademik memiliki hubungan searah yang 

terbukti kebenaranya, pembuktian tersebut 

sejalan dengan gagasan Calhoun dan 

Acocella (2008: 74) bahwa ciri-ciri 

sesorang yang memiliki konsep diri positif 

salah satunya adalah dapat menerima dan 

mengenal dirinya dengan baik, sesorang 

yang mampu mengenal dirinya dengan 

baik akan senantiasa yakin terhadap 

potensi yang dimilikinya sehingga 

menimbulkan sikap percaya akan apa yang 

akan dilakukan dan merasa bahwa dirinya 

memiliki potensi tersebut.  

Adapun menurut Gufron (2011: 14) 

konsep diri adalah suatu penilaian terhadap 

diri adalah cara bagaimana individu 

menilai diri sendiri, sedangkan 
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prokrastinasi akademik adalah suatu 

penundaan atau kecenderungan menunda-

nunda memulai suatu pekerjaan, namun 

prokrastinasi juga bisa dikatakan sebagai 

penghindaran tugas yang diakibatkan 

perasaan yang tidak senang dan takut 

untuk gagal dalam mengerjakan tugas 

(Gufron, 2011: 28). 

Hasil hipotesis dalam penelitian ini 

juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati (2011), dalam 

skripsinya yang berjudul: Hubungan 

Antara Konsep Diri Dan Prokrastinasi 

Akademik  Pada Siswa Smp Negeri Di 

Kota Malang. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa variabel yaitu konsep 

diri memiliki hubungan positif terhadap 

prokrastinasi akademik dan konsep diri 

berpengaruh terhadap prokrastinasi 

akademik.   

Adanya hubungan konsep diri 

dengan prokrastinasi akademik siswa kelas 

kelas VII SMP Kristen Sendang Kabupaten 

Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016, 

karena konsep diri membuat siswa lebih 

yakin akan kemampuan yang dimiliki 

untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik 

yang menjadi tanggung jawabnya, tidak 

membuang waktu dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan dan segera 

menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Siswa 

yang memiliki tingkat konsep diri yang 

rendah cenderung sering menunda 

pekerjaan dan menganggap remeh  hingga 

mengesampingkan tanggung jawabnya, 

sebaliknya jika siswa memiliki tingkat 

konsep diri yang tinggi maka siswa 

tersebut akan cepat tanggap menyelesaikan 

tugas yang dibebankan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

diambil kesimpulan pada bab sebelumnya 

bahwa ada hubungan kedua varaibel 

tersebut dengan penjelasan sebagai berikut; 

hasil analisis rhitung dinyatakan positif, 

karena nilai rhitung  ≥ rtabel (0,621 > 0,344) 

dari interval kepercayaan 0,05 dimana 

pada N=33 menunjukkan nilai sebesar 

0,344.  Selanjutnya dari pengujian 

hipotesis pada taraf kepercayaan 0,05% 

dengan dk = n-1= 33-1= 32, untuk α = 0,05 

adalah 0,349 data yang diperoleh 

mendukung hipotesis alternatif, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

konsep diri dengan prokrastinasi akademik 

siswa kelas kelas VII SMP Kristen 

Sendang Kabupaten Tulungagung tahun 

pelajaran 2015/2016.  

B. Simpulan 

Dalam penelitian ini, peneliti 

memberikan kesimpulan bahwa siswa yang 

memiliki tingkat konsep diri yang rendah 

cenderung sering menunda pekerjaan dan 

menganggap remeh  hingga 

mengesampingkan tanggung jawabnya, 

sebaliknya jika siswa memiliki tingkat 

konsep diri yang tinggi maka siswa 
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tersebut akan cepat tanggap menyelesaikan 

tugas yang dibebankan. Dari serangkaian 

kegiatan dalam penelitian ini, dapat 

mengetahui secara fakta ada tidaknya 

hubungan antara konsep diri dengan 

prokrastinasiakademik siswa pada siswa 

kelas VII SMP Kristen Sendang Kabupaten 

Tulungagung.    

Pada analisis data dari hasil angket dan 

tabulasi data sebagai mana tersebut diatas, 

ternyata menunjukkan hasil rhitung positiv, 

karena nilai rhitung  ≥ rtabel (0,621 > 0,344) 

dari interval kepercayaan 0,05% dimana 

pada N=33 menunjukkan nilai sebesar 

0,344.  Selanjutnya dari pengujian 

hipotesis pada taraf kepercayaan 0,05 

dengan dk = n-1= 33-1= 32, untuk α = 0,05 

adalah 0,349 data yang diperoleh 

mendukung hipotesis alternatif, karena 

rhitung  ≥ rtabel 0,985 ≥ 0,349, berarti masuk 

dalam daerah kritik, maka hipotesis 

alternatif Ha diterima pada taraf 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan konsep diri dengan prokrastinasi 

akademik siswa kelas kelas VII SMP 

Kristen Sendang Kabupaten Tulungagung 

tahun pelajaran 2015/2016.  

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, 

peneliti memberikan kesimpulan bahwa 

semakin tinggi konsep diri siswa maka 

semakin rendah prokrastinasi akademik 

siswa. Sebaliknya semakin rendah konsep 

diri siswa maka semakin tinggi 

prokrastinasi akademik siswa 
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