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BAB I 

PENGANTAR 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia akademik sangatlah dekat dengan kata pembelajaran, dimana 

sebuah proses yang menekankan pada perubahan individu baik secara mental 

maupun perilaku. Individu dalam hal ini asisten dosen yang berasal dari 

mahasiswa tentulah memiliki peran ganda yang secara tidak langsung berdampak 

pada penambahan tugas ataupun kewajiban yang harus dijalankan. Asisten selain 

memiliki beberapa tugas yang berkenaan dengan profesinya juga memiliki 

kewajiban yang sama dengan mahasiswa lainya. Kondisi ini secara tidak langsung 

berdampak pada kelelahan fisik, keterbatasan waktu dan sebagainya, akan tetapi 

sebagian besar asisten justru mengalami kenaikan nilai akademik. Perubahan yang 

terjadi pada asisten tentulah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal atau 

eksternal. Faktor internal ialah stimulus yang berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri seperti keyakinan akan kemampuan diri untuk menghasilkan suatu 

performa tertentu, adapun yang dimaksud dengan faktor eksternal ialah stimulus 

yang datang dari luar individu seperti lingkungan tempat tinggal, fasilitas, model 

dan sebagainya. Manajemen yang baik dari kedua faktor tersebut dapat 

menghasilkan performa akademik yang diinginkan peserta didik atau asisten 

dosen. Adanya performa akademik yang maksimal menunjukkan berhasilnya 

pembelajaran, karena adanya  perubahan ke arah yang positif. 
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Perubahan kearah yang lebih baik, yang terjadi dalam proses pembelajaran 

sangat tergantung pada pola pikir dan perilaku individu. Individu yang berbeda 

dalam kondisi yang sama dapat menghasilkan performa yang berbeda, sebagai 

contoh dua mahasiswa UMS memilki IQ yang sama akan tetapi memiliki IPK 

yang berbeda. Begitu juga dengan individu yang berbeda, dalam kondisi yang 

berbeda dapat menghasilkan performa yang sama sebagai contoh dua mahasiswa 

yang memiliki perbedan IQ yang sangat jauh akan tetapi memiliki IPK yang sama. 

Individu memiliki andil yang besar dalam menentukan nasibnya. 

Individu dalam hal ini asisten dosen Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta masih tercatat sebagai mahasiswa. Beberapa 

mahasiswa pada semester tiga hingga tujuh tersebut, ada yang mendaftar dan 

terpilih sebagai asisten dosen  pada mata kuliah praktikum di Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Asisten dosen pastilah memiliki tugas dan 

tanggungjawab yang lebih dibanding mahasiswa biasa. Sesuai dengan RMP 

praktikum mata kuliah metode-tes 1, asisten dosen bertugas mendampingi para 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut selama praktikum, serta 

memberi tanggapan dan penilaian atas hasil praktikum . Penilaian dan tanggapan 

para asisten terhadap hasil praktikum dapat langsung dilakukan selama praktikum 

berlangsung atau penilaian melalui laporan praktikum yang dideskripsikan dalam 

bentuk tulisan. Satu asisten mendampingi kurang lebih sekitar 20 mahasiswa,  

sekaligus laporan praktikum mereka.  

Asisten dosen pada mata kuliah praktikum yang masih mengambil lebih 

dari 20 SKS diperkirakan masih masuk kuliah secara penuh dalam satu minggu 
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sebagaimana mahasiswa lain seangkatannya cukuplah menyita waktu serta serta 

secara tidak langsung merekapun masih harus mengerjakan tugas dari masing-

masing dosen mata kuliah, ditambah tugas sebagai asisten yang harus 

mendampingi praktikum beberapa mahasiswa dan mengevaluasi setiap laporan 

praktikum. Kondisi ini jelas akan memforsir waktu sehingga sedikit banyak 

berpengaruh pada kelelahan fisik, dan psikis akan tetapi di sisi lain para asisten 

menjadi lebih terampil dibidang yang mereka ampu karena kesempatan untuk 

memperdalam pengetahuan terbuka lebar. Berkumpul dengan komunitas yang 

secara akademik dapat memicu perkembangan yang lebih positif, dekat dengan 

para dosen sebagai modeling profil pembelajaran yang sangat bagus, di ruang 

laborat yang penuh dengan berbagai alat test sehingga membuka kesempatan 

untuk mempelajarinya lebih dalam.  

Kondisi yang cukup variatif tersebut menuntut manajemen yang baik 

untuk dapat menampilkan performa terbaik dari seorang asisten. Manajemen 

waktu, pola hidup yang terkait kesehatan, serta manajemen pola pikir dalam 

menghadapi benturan yang ada haruslah sejalan. Berkembangnya stereotype 

bahwa asisten dipandang lebih daripada mahasiswa biasa karena untuk menjadi 

asisten praktikum tentu harus memiliki kualifikasi tertentu seperti standar IPK 

minimal, lulus tes asisten dan sebagainya, hal ini yang memungkinkan membuat 

mereka malu jika nilai mereka lebih rendah dibanding mahasiswa pada umumnya, 

sehingga didapati perubahan pada beberapa asisten mengalami kenaikan nilai 

akademik. Perubahan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor . 
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Perubahan kondisi akademik asisten dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor eksternal asisten. Faktor eksternal dapat berdampak positif pada akademik 

asisten seperti: Berkumpul dengan komunitas yang secara akademik dapat 

memicu perkembangan yang lebih positif, dekat dengan para dosen sebagai 

modeling profil pembelajaran yang sangat bagus, di ruang laborat yang penuh 

dengan berbagai alat test sehingga membuka kesempatan untuk mempelajarinya 

lebih dalam serta stereotype yang berkembang bahwa asisten dipandang lebih 

dibanding mahasiswa biasa dapat memotivasi untuk terus berprestasi. Faktor 

eksternal inipun juga dapat berdampak negatif pada kondisi akademik asisten, 

seperti tanggungjawab yang berlebih, kelelahan fisik dan psikis, berkurangnya 

waktu istirahat dan sebagainya. Faktor internal asisten juga dapat mempengaruhi 

kondisi akademiknya seperti keyakinan pada kemampuan diri, pola pikir dalam 

menghadapi masalah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mahatma Gandhi 

bahwa pola pikir berdampak pada keyakinan, dan keyakinan akan menuntun 

sebuah sikap untuk berperilaku tertentu, sehingga dapat menghasilakn performa 

yang diinginkan. 

Pola pikir untuk berhasil dibuktikan oleh Andrea Hirata dalam novel yang 

berjudul “Laskar Pelangi”, yang diangkat dari kisah nyata ini membuktikan 

kepada dunia bahwa keterbatasan yang dimiliki peserta didik dapat menjadi 

sebuah tantangan dan motivator tersendiri untuk menciptakan performa akademik 

yang diinginkan. Hal tersebut  tidak terlepas dari motivasi dan contoh dari guru 

mereka serta kohesifitas dan keharmonisan yang saling mendukung. Pesan sarat 

makna dalam novel Laskar Pelangi: “bermimpilah karena Tuhan akan memeluk 



5 
 

mimpi-mimpimu”,  Sebuah keyakinan atas kemampuan diri yang  menghantarkan 

pada performa yang diinginkan yaitu gerbang kesuksesan. (Hirata, 2008) 

Olson (2005), dalam teori psikologi harapan mengungkapkan bahwa 

kekuatan keyakinan adalah pikiran mantap, bukanlah satu pikiran yang dimiliki 

seseorang dalam benaknya, namun pikiran dan keyakinan itu dapat terbentuk 

semakin kuat hingga benar-benar membangun sebuah dinding di sekelilingnya. 

Keyakinan yang mantap dapat diciptakan oleh individu untuk menghasilkan suatu 

performa yang diinginkan. Keyakinan akan kemampuan adalah senjata yang harus 

dimiliki seorang peserta didik untuk menghasilkan performa akademik yang 

maksimal. 

Bandura (Feist, 2008), yakin bahwa manusia adalah makhluk yang 

sanggup mengatur dirinya, proaktif, reflektif, dan mengorganisasikan dirinya 

selain itu juga memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi dirinya demi 

menghasilkan konsekuensi yang diinginkan yang disebut dengan efikasi diri. 

Sedangkan menurut Wilhite (1990) efikasi diri adalah suatu keadaan dimana 

seseorang yakin dan percaya bahwa mereka dapat mengontrol hasil dari usaha 

yang telah dilakukan. 

Bandura (2001), mendiskusikan empat sifat inti keagenan manusia yaitu: 

intensionalisme, prediksi, reaksi diri, dan refleksi diri. Intensionalisme mengacu 

pada tidakan yang dilakukan dengan intensitas tertentu. Sebuah intensi bukan 

hanya mencakup pada perencanaan tapi juga tindakan. Ini bukan sekedar 

ekspektasi tentang tindakan masa depan akan tetapi komitmen proaktif untuk 

mewujudkannya.  
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Manusia memiliki prediksi saat menetapkan tujuan, antisipasi pada hasil 

tindakan dan memilih perilaku mana untuk dapat menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. Apabila tindakan hanya ditentukan penghargaan eksternal dan 

penghukuman, manusia akan bersikap angin-anginan (Bandura, 1986). 

Manusia bertindak lebih dari sekedar berencana dan merenungkan perilaku 

kedepan akan tetapi juga sanggup melakukan reaksi diri dalam proses motivasi 

dan regulasi tindakan tersebut. Bandura (2001), menyadari bahwa sekedar 

menetapkan tujuan tidak cukup untuk mencapai konsekuensi yang diinginkan. 

Manusia adalah penguji dirinya sendiri dan mereka juga dapat mengevaluasi 

perilaku orang lain terhadap dirinya. Mekanisme refleksi diri yang paling krusial 

adalah kepercayaan diri. Sebuah keyakinan sanggup menggerakkan tindakan yang 

akan menghasilkan efek yang diinginkan. 

Efikasi diri mempengaruhi besar usaha dan ketahanan individu dalam 

menghadapi kesulitan. Individu dengan efikasi diri rendah akan merasa sulit untuk 

memotivasi diri dan akan mengurangi usahanya atau menyerah pada permulaan 

rintangan (Bandura, 1997). Begitupula sebaliknya, individu yang memiliki efikasi 

yang tinggi akan  mudah memotivasi diri untuk terus berkarya serta memiliki 

usaha yang keras untuk dapat mencapai performa akademik yang diinginkan. 

Performa akademik merupakan kemampuan individu untuk belajar dan 

mengingat fakta serta mengkomunikasikan pengetahuan baik  secara lisan maupun 

dalam bentuk tulisan (http://wiki.answer.com). Murray (Mills dkk, 2008), 

berpendapat bahwa performa akademik dipengaruhi oleh pengetahuan yang 
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diperoleh siswa serta kemampuan mereka untuk mendemonstrasikan dan 

mengaplikasikan informasi yang didapat. 

Merujuk pada pengertian di atas, performa akademik peserta didik dalam 

hal ini mahasiswa dapat dilihat dari prestasi akademik yang bersifat lisan seperti 

presentasi, keaktifan dikelas atau mendemonstrasikan informasi yang 

diperolehnya secara lisan. Performa dalam bentuk tulisan juga dapat dilihat 

melalui hasil karya yang telah dibuat oleh mahasiswa sendiri seperti: penelitian 

baik yang bersifat pribadi maupun tim yang kemudian didokumentasikan, 

makalah yang dibuat sebagai tugas mata kuliah dari dosen ataupun berbagai 

macam tulisan sebagai pengembangan pengetahuannya yang kemudian dimuat di 

majalah, koran, madding  dan sejenisnya. 

 Performa akademik didukung oleh kondisi fisiologis serta psikologis 

individu. Kebiasaan waktu tidur atau tidur yang efektif dapat mempengaruhi 

performa akademik (Eliasson dkk, 2009). Tidur yang efektif bukan dilihat dari 

banyak sedikitnya waktu tidur akan tetapi lebih pada pengaturan pembiasaan 

waktu tidur, dengan cepat tidur cepat pula untuk bangun. Kualitas tidur individu 

akan berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikologis, karena pada dasarnya 

kedua hal tersebut membutuhkan istirahat yang cukup untuk dapat 

mengembalikan stamina yang terkuras. 

Performa terbaik yang diinginkan setiap individu dalam hal ini peserta 

didik pastilah tidak terlepas dari berbagai hambatan, dan hambatan bagi individu 

dapat melemahkan tujuan yang akan dicapai, akan tetapi bagi individu lain hal 
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tersebut dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri, tinggal bagaimana individu 

tersebut memaknainya karena hidup itu sebuah pilihan, sebagaimana Allah SWT  

<§øÿtRur $tBur $yg1§qy™ ÇÐÈ   
$ygyJolù;r'sù $ydu‘qègéú 

$yg1uqø)s?ur ÇÑÈ   ô‰s% 
yxn=øùr& `tB $yg8©.y— ÇÒÈ   

ô‰s%ur z>%s{ `tB $yg9¢™yŠ 
ÇÊÉÈ    

7) dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), 8) Maka Allah mengilhamkan 
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 9) Sesungguhnya 
beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 10) dan Sesungguhnya merugilah 
orang yang mengotorinya. (Q.S. as-Syams, 91:7,8,9) 
 

Ibnu Abbas (katsir, 2003) mengatakan: “Dia menjelaskan yang baik dan 

yang buruk kepadanya”. Demikian pula yang telah disampaikan Mujahid, 

Qotadah, adh-Dhahak dan at-Tsauri. Ibnu jarir menceritakan dari abu aswad ad-

Daili, dia berkata, Imron bin al-Husaini pernah berkata kepadaku, tahukan engkau 

apa yang dikerjakan dan diupayakan oleh ummat manusia disana, maka akan 

diberikan keputusan kepada mereka dan diberlakukan pula ketetapan bagi mereka, 

baik ketetapan yang telah berlalu maupun yang akan mereka terima dari apa yang 

dibawa oleh Nabi mereka Muhammad SAW dan ditegaskan pula hujjah bagi 

mereka? Aku katakan: tetapi ada sesuatu yang telah ditetapkan. Dia berkata: apa 

yang demikian kedzaliman? Dia berkata: aku benar-benar terkejut. Dia berkata: 

lalu kukatakan kepadanya” tidak ada sesuatu melainkan Dia menciptakan dan 

menguasainya dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang DIA 

kerjakan, melainkan mereka yang dimintai pertanggungjawabanya”. 
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Allah membuka lebar pintu perubahan bagi manusia, yang diperlukan 

adalah usaha yang maksimal untuk mewujudkannya sebagaimana Firman Allah 

pada potongan surat ar -Ra’d, 13:11 

Ì...... 3 žcÎ) ©!$# Ÿw çŽÉi•tóãƒ $tB 
BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçŽÉi•tóãƒ 

$tB öNÍkÅ¦àÿRr'Î/ 3 ..... ÇÊÊÈ    

“……….Sungguh Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum itu 
sendiri yang mengubahnya…….”. (Q.S. ar-Ra’du, 13:11) 

 
Selain usaha, keyakinan akan apa yang akan dijalani merupakan suatu hal 

yang penting dalam menciptakan perubahan sesuai sabda Rasulullah “Aku 

mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku oleh karena itu berprasangkalah 

dia terhadapku menurut apa yang disukai”. Hadist tersebut mengajarkan manusia 

tentang  konsep “positive thingking” yakin atas apa yang dijalani, karena umat ini 

tidak akan binasa kecuali seorang hamba tidak mau menyumbangkan 

kesungguhan yang diberikan untuk kemenanganya lalu meneguk beberapa gelas 

harapan tanpa bekerja maka dari itulah Rasulullah bersabda “kebaikan generasi 

pertama ummat ini adalah dengan zuhud dan yakin serta binasa yang terakhir 

dengan bakhil dan angan-angan”. Pola pikir untuk berhasil adalah kunci untuk 

menciptakan goal setting dalam merealisasikan target ataupun tujuan hidup 

individu.  

Setiap individu akan lebih terarah dengan memiliki tujuan hidup atau 

target yang jelas, begitupula dengan asisten. Asisten dosen pada mata kuliah 

praktikum sebagai fasilitator praktikum yang secara atomatis dapat mempelajari 

lebih dalam serta melatih kemampuan verbal ketika menjelaskan, memiliki 
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hubungan yang dekat dengan para dosen sebagai model akademisi yang sangat 

bagus, berada di ruang laboratorium yang penuh dengan alat tes psikologi 

sehingga terbuka lebar untuk lebih mendalami berbagai alat test, ditambah 

stereotype yang berkembang bahwa asisten dipandang lebih daripada mahasiswa 

biasa memicu mereka untuk lebih berprestasi. Kondisi tersebut dapat memicu 

efikasi diri yang tinggi pada para asisten dosen Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta sehingga dapat menampilkan performa akademik yang 

maksimal 

Latar belakang inilah yang membuat peneliti kemudian tertarik untuk 

meneliti bagaimana Efikasi Diri  pada Performa Akademik Asisten Dosen 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “Efikasi Diri Pada Performa Akademik  Asisten Dosen Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta ” 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khazanah keilmuan tentang “Efikasi Diri hubunganya 

dengan Performa Akademik” dalam bidang psikologi pendidikan di civitas 

akademik Psikologi dan FAI-Tarbiyah Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta secara khusus dan secara umum bagi para pendidik dan pihak 

terkait. 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi civitas Akademika Tarbiyah-FAI UMS 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai efikasi diri atau tsiqoh an nafs 

pada seorang asisten sekaligus mahasiswa muslim kaitanya dengan 

performa akademiknya.   

b. Bagi civitas Akademika Psikologi UMS. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi para 

pendidik khususnya dosen  mengenai asisten dosen mata kuliah 

praktikum Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Jika dirasa kurang memenuhi standar asisten, dapat dijadikan 

pertimbangan dalam kualifikasi penerimaan asisten dosen selanjutnya 

dan jika telah memenuhi standar asisten dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk lebih mengembangkan  SDM Asisten. 

c. Bagi Asisten praktikum 

Diharapkan dapat memberi gambaran kepada asisten bahwa 

mereka berada di lingkungan yang sangat kondusif untuk akademik 

mereka, adapun hambatan dapat dijadikan sebuah tantangan tersendiri 
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sehingga dapat meningkatkan efikasi asisten dosen yang berdampak 

pada peningkatan performa akademik. 

Selain itu diharapkan berdampak positif baik bagi pribadi 

maupun lingkungan sekitar, sehingga dapat mengembangkan efikasi 

kolektif untuk peningkatan performa akademik yang bersifat kolektif 

pula. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberi gambaran tentang efikasi diri pada performa akademik 

dan diharapkan dapat memberi stimulus bagi penelitian selanjutnya 

untuk lebih dalam meneliti tentang efikasi hubunganya dengan 

performa akademik. 

 


