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HUBUNGAN ANTARA PRESTASI AKADEMIK DEGAN EFIKASI DIRI
PADA MAHASISWA PSIKOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Rika Fadhilah1, Maya Puspa Sari2, Amalia Juniarly3
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara prestasi akademik
degan efikasi diri pada Mahasiswa Psikologi Universitas Sriwijaya. Sedangkan
hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan antara prestasi akademik degan
efikasi diri pada Mahasiswa Psikologi Universitas Sriwijaya.
Subjek pada penelitian ini Mahasiswa Psikologi Universitas Sriwijaya,
berjumblah 134 orang. Metode pengumpulan data menggunakan skala Efikasi Diri.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random
sampling. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Kolerasi Sperman Rank.
Hasil analisis data mengunakan analisa korelasi spearman rank menunjukan
bahwa tidak ada hubungan anatara efikasi dengan prestasi akademik r = 0,106 dan
signifikan 0,222 (p>0,05. Oleh karena itu hipotesis di tolak.

Kata Kunci : efikasi diri, prestasi akademik
1. Mahasiswa Program Studi Psikologi FK Universitas Sriwijaya
2,3 Dosen Program Studi Psikologi FK Universitas Sriwijaya
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ACEDEMIC ACHIEVEMENT AND SELFEFICASY IN PSYCHOLOGY STUDENT SRIWIJAYA UNIVERSITY
ABSTRACT

Riki Fadhilah, Maya Puspasari, Amalia Juniarly
The aim ofstudy was to examine the relationship between academic
achievement and self-eficasy in psycology student sriwijaya university. Whereas
the hypothesis proposed in this study is there between relationship with academic
achievement and self-eficasy in psychology student sriwijaya university.
The sample of this study was 134 persons. The data was collected using
self-eficasy scale. The researcher used simple random sampling technique in
order to get sample. The result of the study was analyzed by spearman rank
technique.
The result of the study showed that wasn’t relationship between selfeficasy and academic achievement r = 0,106 and p > 0,22 (p>0,05). Therefore,
the hypothesis is can be accepted.

Keywrds:
Psychology student in Sriwijaya University FK Unsri
Psychology lectur in Sriwijaya University FK Unsri
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah menempuh pendidikan SMA, seseorang dapat memilih untuk
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yang dikenal dengan sebutan perguruan
tinggi. Perguruan tinggi merupakan sarana pendidikan mahasiswa untuk belajar
berbagai macam hal, seperti mencapai keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan
baru yang lebih kompleks dari pada tingkat pendidikan sebelumya.
Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi mahasiswa memperoleh
pengetahuan diri dari dosen serta kemampuan kecakapan yang baru. Untuk kemudian
proses pembelajaran tersebut terekam dalam suatu penilaian akademik yang diberikan
oleh dosen. Nilai yang diperoleh itu diakumulasikan dalam suatu penilaian yang di
sebut dengan IPK. Nilai ini menunjukan prestasi akademik seseorang mahasiswa
persemesternya. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) perguruan tinggi
yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan
atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
Menurut Rini dkk (2015), prestasi akademik adalah hasil penilaian yang
didapatkan mahasiswa mengenai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
dinyatakan dalam bentuk nilai. Penilaian pada mahasiswa biasanya didapatkan dari
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UTS, UAS, Remedial dan kehadiran. Rini dkk (2015), menyatakan bahwa
banyak faktor yang diketahui mempengaruhi prestasi akademik individu, mulai dari
gaya belajar, motivasi belajar, sarana dan prasarana belajar hingga strategi pengajaran
namun, kesuksesan mahasiswa dalam belajar tergantung pada dirinya sendiri. Saat
individu mengetahui bagaimana proses berpikir atau cara belajar yang efiktif bagi
dirinya maka prestasi akademik akan lebih mudah diraih. Memiliki prestasi akademik
yang baik adalah hal yang penting bagi seorang mahasiswa dalam

mencapai

tujuannya selama menempuh pendidikan. Hal tersebut dikarenakan indeks prestasi
akademik mahasiswa sangat berperan dalam mempengaruhi prestasi akademik yang
dimiliki seorang mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki prestasi akademik yang
berbeda-beda baik yang tinggi maupun rendah.
Dari hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2017 di program studi Psikologi
mahasiswa memiliki indeks prestasi akademik yang berbeda-beda. Diketahui bahwa
ada mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi dan juga ada yang memiliki IPK yang
rendah. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa 2014 tertinggi 3,44 dan yang
terendah 2,03. Sementara rata-rata IPK tiap-tiap mahasiswa angkatan 2014 adalah
2,95 dan tergolong dalam kategori sedang. Sementara IPK mahasiswa angkatan 2015
yang tertinggi adalah 3,34 dan yang terendah 1,68. Rata-rata IPK tiap-tiap mahasiswa
angkatan 2015 2,82 dan tergolong dalam kategori sedang. Serta IPK tertinggi
mahasiswa angkatan 2016 adalah 3,30 dan IPK yang terendah 2,25. Sementara ratarata IPK tiap-tiap mahasiswa angkatan 2016 2,70 dan di kategorikan rendah.

3

Menurut B, salah seorang subjek yang diwawancarai, nilainya kurang
memuaskan karena materinya terlalu banyak sehingga untuk belajar secara optimal
akan terasa sulit. Terkadang B juga melihat tugas temannya, dan cenderung
mengurangi usaha untuk menyelesaikan tugas secara maksimal karena menganggap
dirinya tidak yakin bisa untuk melakukanya dengan lebih baik. Sementara D,
menyatakan bahwa jika ada tugas-tugas yang sulit maka D akan lebih banyak
bertanya kepada temannya karena D merasa tidak yakin akan jawabannya sendiri, dan
terkadang meninggalkan tugas-tugas belajar yang dianggapnya sulit.
Keyakinan diri yang rendah dari

B dan D menunjukkan bahwa mereka

memiliki efikasi diri yang rendah. Hal ini karena menurut Feist dan Feist (2009),
efikasi diri memiliki peran yang penting di dalam dunia pembelajaran, dimana
seseorang harus meyakini setiap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi
permasalahan di dalam dunia pembelajaran. Hasil penelitian Goulau (2014),
menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara prestasi akademik dan
efikasi diri. Kemudian hasil penelitian lain, yaitu penelitian Chairiyati (2013), juga
menunjukan bahwa variabel efikasi diri berperan secara positif terhadap prestasi
akademik. Sementara Bandura (Santrock, 2014) mengatakan bahwa efikasi diri
merupakan faktor penting apakah seorang siswa berprestasi atau tidak.
Feist dan Feist (2009), mendefinisikan efikasi diri itu sebagai keyakinan
seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap
keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Menurut Schunk
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(Santrock, 2011), efikasi diri mempengaruhi pilihan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa
dengan efikasi diri yang rendah dalam hal belajar mungkin menghindari berbagai
tugas belajar, khususnya tugas-tugas yang menantang seperti tugas yang lebih sulit
untuk dikerjakan. Sedangkan mahasiswa dengan efikasi diri yang tinggi mungkin
tidak sabar untuk segera menyelesaikan tugas-tugas belajar. Mahasiswa dengan
efikasi diri yang tinggi cenderung menghabiskan lebih banyak usaha untuk
meluangkan waktunya yang lebih banyak untuk mempelajari sebuah tugas
dibandingkan dengan mahasiswa dengan efikasi diri yang rendah.
Kemudian, menurut Schuck dan Pajares (Santrock, 2001), orang yang
memiliki ciri-ciri dari efikasi diri dengan prestasi akademik yang rendah yaitu: 1)
orang yang menjauhi tugas-tugas yang sulit; 2) berhenti dengan cepat bila menemui
kesulitan; 3) memiliki cita-cita yang rendah dan komitmen yang buruk untuk tujuan
yang telah dipilih; 4) berfokus pada akibat yang buruk dari kegagalan; 5) cenderung
mengurangi usaha karena lambat memperbaiki keadaan dari kegagalan yang dialami,
mudah mengalai stres dan depresi. Sedangkan ciri-ciri efikasi diri prestasi akademik
yang tinggi yaitu: 1) mendekati tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk di
meneagkan; 2) menyusun tujuan-tujuan yang menantang dan memelihara komitmen
untuk tugas-tugas tersebut; 3) mempunyai usaha yang tiggi atau gigih; 4) memiliki
pemikiran yang strategis; 5) berpikir bahwa kegagalan yang dialami karena usaha
yang tidak cukup.
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Efikasi diri seseorang merupakan hal yang kuat dalam menentukan seseorang
akan bertindak, berpikir ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan
Friedman, H. S & Schustack, M. W (2008) . Hal ini artinya ketika seseorang
mahasiswa mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam dirinya seperti
sulit menyelesaikan tugas, dengan adanya efikasi diri maka mahasiswa yakin bahwa
dirinya mampu atau bisa menyelesaikan kesulitan dan mengatasi masalah yang
hadapi. Penelitian baru yang dilakukan oleh Prat–Sala dan redford (Santrock, 2012),
menemukan bahwa siswa dengan efikasi diri yang tinggi dalam membaca dan
menulis lebih mungkin untuk mengadopsi pendekatan berorientasi strategi mendalam
dalam belajar, sementara rekan-rekan mereka dengan efikasi diri rendah cenderung
mengambil pendekatan di tingkat permukaan.
Fenomena yang ditemukan peneliti pada mahasiswa Psikologi Fakultas
Kedokteran Unsri. Pada tanggal 10 Februari 2017 peneliti mewawancara salah
seorang mahasiwa yaitu A yang mengatakan bahwa ketika menerima tugas-tugas
yang sulit, A tidak lansung mengerjakan tugas tersebut tetapi justru

bermain

handphone. Ketika dosen memberikan tugas mereview jurnal maksimal 5 jurnal,
maka A akan lebih memilih mereview jurnal yang bahasa Indonesia daripada jurnal
yang berbahasa Inggris, dikarenakan bahasanya lebih mudah di mengerti. Ketika
dosen memberikan tugas yang sulit dan harus dikumpulkan pada hari itu juga, maka
A akan meminta waktu tambahan kepada dosen sehingga dapat dikumpulkan
keesokan harinya. Apabila mengalami kegagalan dalam satu blok maka A akan ikut

6

remedial akan tetapi belajar apa adanya, sehingga nilai terkadang tetap diposisi C
karena terkadang malas untuk mengulangi belajar dari materi yang diujiankan. Ini
sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan 3 orang mahasiswa cenderung
mengurangi usaha untuk memperbaiki masalah dari kegagalan yang dialami.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa dari 20 orang mahasiswa 15
diantaranya mengatakan bahwa mahasiswa tidak percaya dengan hasil tugas yang ia
kerjakan, lebih percaya hasil jawaban yang punya temannya, sulit untuk belajar
sendiri, tidak kosentrasi saat belajar sehingga mahasiswa tidak percaya diri.
Sementara menurut Santrock (2011), mahasiswa dengan efikasi diri yang tinggi
cenderung menghabiskan lebih banyak usaha untuk meluangkan waktunya yang lebih
banyak untuk mempelajari sebuah tugas dibandingan dengan mahasiswa dengan
efikasi diri yang rendah.Semakin tinggi tingkat efikasi seseorang, maka kemungkinan
untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi adalah besar dan sebaliknya semakin
rendah tingkat efikasi diri seseorang, maka akan semakin rendah pula untuk mecapai
prestasi akademiknya.
Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
terkait dengan prestasi akademik pada mahasiswa program studi Psikologi Fakultas
Kedokteran Universitas Sriwijaya dan kaitannya dengan variabel efikasi diri.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah
penelitian sebagai berikut Apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan prestasi
akademik pada mahasiswa Psikologi di Universitas Sriwijaya ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara efikasi
diri dengan prestasi akademik pada mahasiswa Psikologi di Universitas Sriwijaya

D. Manfaat Peneltian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah karya ilmiah
psikologi yang berfokus pada pembahasan tentang efikasi diri dan prestasi
akademik khususnya psikologi pendidikan dan kepribadian.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Mahasiswa
Efikasi diri akademik merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar, maka
diharapkan mahasiswa untuk meningkatkan efikasi diri agar dapat belajar dengan
baik dan bisa memperoleh hasil yang memuaskan.
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b. Bagi Dosen
` Mendukung mahasiswa agar lebih percaya diri dalam proses perkuliahan.
supaya mahasiswa itu mendapatkan motivasi dalam belajar.
E. Keaslian Penelitian
Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, salah satunya adalah
penelitian dengan judul ―Hubungan antara Efikasi diri dan Prestasi akademik di
Pembelajar Dewasa‖ oleh Maria de Fatima Goulão pada tahun 2014. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel bebas dan
subjek penelitian dan tempatnya. Penelitian ini menggunakan prestasi akademik
sebagai variabel bebasnya dan subjeknya yaitu pembelajar dewasa, sedangkan
penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan sebagai variabel bebasnya dan
subjeknya Mahasiswa Psikologi Unsri.
Penelitian lainnya dilakukan Rudina Skhullaku pada tahun 2013 dengan judul
―Hubungan antara efikasi diri dan Kinerja akademik dalam Konteks Genderantara
Siswa Albania‖. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada variabel bebas dan subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan
Kinerja akademik sebagai variabel bebasnya dan subjeknya yaitu Siswa Albania,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan efikasi diri sebagai
variabel bebasnya dan subjeknya Mahasiswa Psikologi Unsri.
Penelitian lainnya dilakukan Bushra Akram1, Lubna Ghazanfar pada tahun
2014 dengan judul Efikasi diri dan kinerja Akademik dari mahasiswa Gujrat
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University, Pakistan Bushra Lubna Ghazanfar. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel bebas dan subjek penelitiannya.
Penelitian ini menggunakan Kinerja akademik sebagai variabel bebasnya dan
subjeknya yaitu Gujrat University, Pakistan Bushra Akram 1, Lubna Ghazanfar.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan efikasi diri sebagai
variabel bebasnya dan subjeknya adalah Mahasiswa Psikologi Unsri.
Penelitian lainnya dilakukanUrfi Khalid Husain pada tahun 2014 dengan
judul Hubungan antara efikasi diri dengan Motivasi Akademik, Pakistan Bushra
Lubna Ghazanfar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada variabel bebas dan subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan
motivasi akademik sebagai variabel bebasnya dan subjeknya yaitu mahasiswa,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan efikasi diri sebagai
variabel bebasnya dan subjeknya adalah Mahasiswa Psikologi Unsri.
Penelitian dengan judul ―Hubungan antara efikasi diri akademik dan konsep
diri akademik dengan prestasi akademik‖ oleh Lisa Ratriana Chairiyati. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah
variabelnya. Pada peneliti ini menggunakan dua variabel sedangkan penelitian diatas
menggunakan tiga variabel. Pada penelitian ini menggunakan tiga dan variabel
konsep diri dengan prestasi akademik merupakan variabel terikatnya dengan subjek
mahasiswa. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu efikasi diri sebagai
variabel bebasnya.
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang belum pernah dilakukan di lokasi
Kampus Psikologi Fakultas Kedokteran Univeritas Sriwijaya. Oleh karena itu,
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
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