
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

“Berapa IP nya?” Pertanyaan ini telah menjadi sesuatu hal yang sering 

didengar setiap akhir semester. Hal ini secara tidak langsung mengungkapkan 

bahwa dalam dunia akademik, indeks prestasi telah menjadi sebuah simbol ukuran 

kemampuan ataupun pencapaian akademik.  

Prestasi akademik, dikatakan oleh Sobur (dalam Sahputra,2009) sebagai 

suatu perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang 

dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses 

pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk hasil proses belajar 

tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan, yang secara langsung 

dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang terstandar.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa prestasi akademik memang dianggap 

sebagai suatu kecakapan dan kemampuan bahkan sebagai suatu pencapaian yang 

dianggap sebagai ukuran keberhasilan dari mahasiswa. Tuntutan ini sedemikian 

tingginya dan secara tidak langsung tercermin dari prasyarat untuk mencari 

pekerjaan dan studi lanjut yang mencantumkan batasan minimal Indeks Prestasi 

Kumulatif.  

Berawal dari kebutuhan dan tuntutan untuk berprestasi inilah, ditemukan 

adanya fenomena-fenomena yang menarik. Secara positif, sebuah target akan 



prestasi akan mendorong individu untuk lebih giat dan optimal dalam berusaha 

mencapai harapannya.  

Moore & Murphy (2005) menyebutkan bahwa diantara 100 ide positif 

bagi pelajar diantaranya adalah pengembangan ritual belajar yang positif. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengembangan yang positif tersebut akan meliputi 

kemampuan untuk berkonsentrasi, keberanian menantang diri sendiri, melihat 

ulang tujuan pendidikannya kemudian mampu mengintegrasikannya dengan 

kesempatan yang tersedia, dan kemampuan untuk menekan kecemasan yang 

menyertai proses menempuh pendidikan.  

Di lain pihak, Race (1999) menyampaikan bahwa harga dari prestasi 

akademik dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari usaha keras, hingga 

keberuntungan. Prestasi tidak hanya dibentuk oleh seberapa intelek dan pintarnya 

seorang individu, tidak hanya oleh kerja keras dan kemampuan memahami 

pelajaran, namun juga dipengaruhi oleh keberuntungan saat kertas ujian 

dibagikan. 

Tidak dapat dipungkiri, penterjemahan makna dari keberuntungan itu 

sendiri memiliki variasi yang luas. Mulai dari pemaknaan positif yang 

menyebutkan bahwa keberuntungan adalah saat soal yang muncul saat ujian  

memang sesuai dengan yang dipelajari, hingga keberuntungan negatif yang 

dimaknai sebagai keberuntungan tidak tertangkap basah oleh pengawas ujian saat 

menyontek.   

Nadirah (2006) dengan subjek mahasiswa tarbiyah di IAIN Banten 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara self-
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efficacy dengan perilaku menyontek pada mahasiswa memang terbukti. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin rendah efikasi diri pada mahasiswa tersebut maka 

makin tinggi kemungkinan munculnya perilaku menyontek. Sido (2010) ikut 

memaparkan sejumlah data bahwa hingga tingkat S3, juga ditemukan hasil karya 

ilmiah yang merupakan plagiat dari karya ilmiah yang telah diseminarkan dua 

tahun sebelumnya. Kasus plagiat inipun bermacam-macam tingkatannya. Ada 

yang secara keseluruhan dengan hanya mengganti identitas, ada pula yang 

melakukan penulisan ulang dengan tidak menuliskan rujukan sehingga 

memberikan kesan bahwa hal tersebut merupakan hasil pemikiran pribadi.  

Dua sisi yang telah dipaparkan baik positif maupun negatif menjadi suatu 

hal yang secara beriringan merupakan sebuah konsekuensi atas sebuah harapan. 

Untuk menghadapi hal ini, maka mulai muncul keinginan untuk memetakan 

faktor-faktor apa saja yang sekiranya dapat mendukung terciptanya prestasi 

akademik tanpa harus memunculkan efek negatif dari suatu harapan prestasi yang 

tinggi. 

Data yang didapat tertanggal 24 Januari 2011 menyatakan bahwa prestasi 

akademik mahasiswa Fakultas Psikologi UMS memiliki rentang nilai yang cukup 

besar. Untuk angkatan 2007, diketahui nilai IPK terendah adalah 1,00 dan IPK 

tertinggi adalah 3,91. Angkatan 2008 memiliki IPK terendah sebesar 1,33 dan IPK 

tertinggi sebesar 3,744. Angkatan 2009, IPK terendah adalah 1,00 dan IPK 

tertinggi adalah 3,68. Adapun nilai rata-rata untuk masing-masing angkatan dari 

2007 hingga 2009 secara berturut-turut adalah 2,97, 2,91 dan 2,74. Lebih lanjut, 

didapatkan pemetaan bahwa sebesar kurang lebih 42,3% mahasiswa angkatan 



2007 masih memiliki IPK dibawah rata-rata, demikian pula 42,5% mahasiswa 

angkatan 2008. Untuk mahasiswa angkatan 2009 didapatkan jumlah sebesar 

46,4% mahasiswa yang memiliki IPK dibawah rata-rata.  

Fakta ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan adanya 

suatu faktor yang pasti mempengaruhi variasi capaian prestasi akademik selain 

pemberian materi pelajaran. Dengan hak keikutsertaan belajar yang sama, materi 

ajar yang serupa, dan pengajar yang sama, ternyata ditemukan variasi prestasi. 

Sepanjang menjalani perkuliahan di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, telah dilakukan pengamatan dan wawancara informal 

secara berkala terhadap beberapa mahasiswa dan mahasiswi di fakultas tersebut. 

Hal yang menarik terjadi bahwa dari beberapa kelompok pertemanan, diamati 

terjadi suatu kondisi saling mendukung dan saling menarik yang kuat. Pada 

beberapa kelompok telah dilakukan metode belajar kelompok menjelang ujian 

untuk meningkatkan prestasi, juga adanya saling tukar menukar informasi perihal 

materi dan rencana studi.  

Di sebuah kelompok ditemukan adanya peningkatan prestasi yang cukup 

saat terjadi penyebaran informasi perihal perencanaan studi untuk tiap semester. 

Dengan adanya waktu untuk berkumpul bersama masing-masing dapat saling 

memberikan masukan akan hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

prestasi. 

Pada beberapa wawancara awal yang dilakukan secara informal, 

ditemukan beragam alasan perihal keseriusan belajar yang dilakukan untuk meraih 

prestasi akademik, antara lain ingin cepat lulus karena ingin menyenangkan orang 
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tua, malu dengan teman kalau nilainya kurang baik, bahkan hingga alasan untuk 

segera dapat bekerja dan menikah. Satu hal yang menarik bahwa rata-rata yang 

disebutkan tidak menyinggung perihal keyakinan bahwa individu tersebut 

memang merasa mampu dan merasa keseriusan tersebut memang merupakan 

rencananya untuk mencapai tujuan akademik yang diinginkannya.(*) 

Bila dilakukan analisis lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa secara tidak 

langsung, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pencapaian 

prestasi akademik di lingkungan mahasiswa lebih dipengaruhi oleh faktor 

eksternal daripada internal diri individu tersebut. 

Sebuah penelitian di Australia yang dilakukan oleh Marjoribanks (1982) 

berusaha merumuskan hubungan antara prestasi akademik dengan status sosial 

dan lingkungan keluarga tempat partisipan penelitian berasal. Dari penelitian ini 

diperoleh data bahwa ketiga hal tersebut berhubungan. Hanya saja hubungan yang 

ditunjukkan oleh lingkungan belajar menunjukkan kontribusi yang lebih kecil 

terhadap prestasi akademik dibanding dengan relasi yang ditunjukkan status 

sosial. 

Penelitian lain dilakukan oleh Seginer dan Vermulst (2002) dengan 

mengambil populasi penelitian di Israel yang berniat membandingkan hubungan 

lingkungan keluarga, aspirasi pribadi dalam belajar dan prestasi akademik di dua 

kultur yang berbeda (Yahudi-Arab dan Yahudi-Barat) di kelas 8 sekolah umum. 

Penelitian tersebut membagi penelitiannya dalam dua fokus, yaitu mengetahui 

tentang lingkungan belajar partisipan yang berdasar pada latar belakang keluarga, 

pekerjaan keluarga dan prestasi akademik, dan mengetahui hubungan antara 

(*) Wawancara dilakukan pada bulan November 2010 



academic self yang meliputi konsep diri, kompetensi diri, efikasi diri dan aspirasi 

pendidikan, dengan prestasi akademik. Dari data penelitian, ditemukan sebuah 

pemetaan bahwa latar belakang sosial lebih memiliki relasi dengan prestasi 

akademik pada remaja Arab. Terlepas dari hasil tersebut, terdapat data tambahan 

yang menengahkan perihal adanya hubungan antara : (a) dukungan keluarga dan 

aspirasi pendidikan, (b) aspirasi pendidikan dan prestasi akademik, (c) harapan 

orang tua dan prestasi akademik.  

Pajares (2002), melakukan sebuah overview terhadap teori-teori Bandura. 

Pajares (2002) mengatakan bahwa efikasi diri secara jelas selalu terhubung pada 

setiap kajian mengenai pendidikan seperti pada penelitian prestasi akademik, 

atribusi akan kegagalan dan keberhasilan, penetapan tujuan, perbandingan sosial, 

ingatan, pemecahan masalah, pengembangan karir dan pembelajaran pada guru-

guru. Hal ini menunjukkan bahwa para ilmuwan telah menetapkan bahwa efikasi 

diri, perubahan perilaku dan outcome memang memiliki sebuah hubungan, dan 

efikasi diri diakui sebagai sebuah variabel prediksi perilaku yang baik. Graham 

dan Weiner dalam Pajares (2002) bahkan telah menyimpulkan semenjak tahun 

1996 bahwa di dunia psikologi dan pendidikan, efikasi diri telah terbukti mampu 

menjadi prediktor yang konsisten untuk menilai perilaku dibanding konstruk-

konstruk motivasi lainnya. 

Di Indonesia sendiri, banyak penelitian mengenai prestasi akademik. 

Sebuah penelitian yang dilakukan Amalia (2008) di sebuah sekolah di Jakarta 

Timur, menunjukkan data bahwa tidak terdapat pengaruh efikasi diri terhadap 

prestasi akademik. Demikian pula hasil penelitian pada siswa MAN 1 Malang 
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oleh Sari (2007) yang meneliti hubungan antara efikasi diri, minat belajar dan 

prestasi belajar Bahasa Inggris. Didapatkan data bahwa tidak ada hubungan  

antara efikasi diri dengan prestasi belajar bahasa Inggris dengan r hitung (0,156 < 

0,1946),dan signifikansi r sebesar 0,115(p > 0,05). Sementara terdapat hubungan 

antara minat belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris dengan r hitung (0,156 

< 0,1946) dan signifikansi r sebesar 0,000 (p < 0,05). Dari hasil analisis regresi 

ganda disimpulkan bahwa variabel efikasi diri (X1) dan minat (X2) berhubungan 

secara simultan terhadap variabel Prestasi Belajar (Y). Hasil ini menunjukkan 

bahwa variabel efikasi diri dan minat belajar secara simultan memberi kontribusi 

sebesar 37,6% pada variabel prestasi belajar bahasa Inggris, sedangkan 62,4% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar kedua variabel tersebut.  

Penelitian di luar negeri dan penelitian di Indonesia ternyata memiliki 

hasil yang cukup berbeda. Penelitian di luar negeri rata-rata menunjukkan bahwa 

efikasi diri cukup berpengaruh pada prestasi akademik, akan tetapi penelitian di 

Indonesia menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara efikasi diri dan 

prestasi akademik. Hal ini membuat ketertarikan untuk menambahkan variabel 

selain efikasi diri yang memiliki hubungan erat dengan prestasi akademik. 

Variabel tersebut adalah dukungan sosial. 

Sarason, Levine, Basham dan Sarason (1983) menyebutkan bahwa 

dukungan sosial adalah transaksi interpersonal yang melibatkan salah satu faktor 

atau lebih dari karakteristik berikut ini : afeksi (ekspresi menyukai, mencintai, 

mengagumi dan menghormati), penegasan (ekspresi persetujuan, penghargaan 

terhadap ketepatan, kebenaran dari beberapa tindak pernyataan, pandangan) dan 



bantuan (transaksi-transaksi dimana bantuan dan pertolongan dapat langsung 

diberikan seperti barang, uang, informasi, nasihat dan waktu).  

Merujuk pada keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya, 

hakikat gotong royong yang diusung bangsa Indonesia, sangatlah dekat dengan 

pengaplikasian dukungan sosial yang didefinisikan oleh Sarason, Levine, Basham 

dan Sarason (1983). Rata-rata orang Asia juga memiliki budaya yang nyaris sama 

dalam hal memberikan dukungan sosial. 

Salah satu penelitian yang menghubungkan dukungan sosial dengan 

peraihan prestasi akademik adalah penelitian Kim (2010) yang dilakukan dalam 

jangka waktu yang cukup panjang. Penelitiannya pada tahun 2003 bertujuan untuk 

menelaah perihal pencapaian, prestasi dan kesuksesan dalam hidup seseorang. 

Dalam penelitian tersebut, partisipan diminta untuk menuliskan pihak yang 

mendukung mereka, sekaligus menjelaskan perihal bentuk dukungan yang mereka 

terima. 

Subjek siswa dalam penelitian tersebut rata-rata menempatkan 

pencapaian pendidikan dalam posisi teratas. Saat diminta untuk menyebutkan 

pihak yang paling memberikan dukungan, paling banyak menyebutkan orang tua, 

dengan bentuk dukungan berupa nasihat. 

Kim (2010) melakukan penelitian pada siswa di Korea yang hasilnya  

menunjukkan bahwa siswa-siswa Korea menganggap prestasi akademik 

merupakan pencapaian paling penting dalam kehidupan mereka. Untuk bisa 

sukses di Korea, kesuksesan akademik atau pekerjaan, orang percaya bahwa 

regulasi diri adalah strategi yang paling efektif. Faktor terpenting kedua adalah 
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dukungan sosial yang diterima dari orang tua. Ketiga adalah bila dukungan yang 

mereka terima bersifat afektif. (Kim, 2010) 

Berdasarkan beberapa paparan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

didapatkan dua hal yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan prestasi 

akademik, yaitu efikasi diri dan dukungan sosial.  

Fakta ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan adanya 

suatu faktor yang pasti mempengaruhi variasi capaian prestasi akademik selain 

pemberian materi pelajaran. Bila menarik benang merah dari wacana yang 

dipaparkan sebelumnya, maka akan menjadi suatu hal yang menarik bila dapat 

diketahui hubungan yang pasti antara efikasi diri, dukungan sosial dan prestasi 

akademik di sebuah lingkup pendidikan tinggi. 

Rumusan masalah yang didapat sebagai landasan penelitian adalah 

apakah ada hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial dengan prestasi 

akademik pada mahasiswa? Berdasarkan tempat ditemukannya fenomena yang 

melatarbelakangi keinginan melakukan penelitian ini, maka judul penelitian yang 

diajukan adalah “Hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial dengan 

prestasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri, dukungan sosial dengan 

prestasi akademik. 



2. Untuk mengetahui peran efikasi diri terhadap prestasi akademik. 

3. Untuk mengetahui peran dukungan sosial terhadap prestasi akademik. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Bagi subjek penelitian, akan mendapatkan informasi perihal 

prestasi akademik dan korelasinya dengan efikasi diri dan dukungan sosial yang 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun langkah kedepan yang lebih baik 

demi terciptanya sebuah prestasi akademik yang optimal. 

2. Bagi institusi pendidikan, akan mendapatkan suatu rujukan cara 

yang mungkin dapat diterapkan sebagai solusi masalah prestasi akademik yang 

kerap muncul. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan data dan ilmu perihal pencapaian prestasi akademik dan variabel-

variabel yang berhubungan.  

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai prestasi akademik 

memberikan data perihal pengaruh dari sebuah variabel (efikasi diri, dukungan 

keluarga, status sosial) terhadap prestasi akademik. Penelitian tersebut rata-rata 

mengambil populasi siswa sekolah menengah atas. Oleh karena itu, penelitian ini 

berusaha memberikan data dengan segmen populasi subjek yang berbeda, yaitu 

kalangan mahasiswa.  



11 
 

 

 

Selain itu, tidak hanya memetakan hubungan antar satu variabel bebas 

dan variabel tergantung, penelitian ini berusaha untuk dapat memetakan hubungan 

antara faktor internal (efikasi diri) dan faktor eksternal (dukungan sosial) dengan 

prestasi akademik. 

 


