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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN KECEMASAN DENGAN 

MOTIVASI BERPRESTASI PADA MAHASISWA 

 

Abstrak 

 

Setiap mahasiswa dituntut untuk menunjukan prestasi dalam setiap proses 

belajarnya, yang berarti dalam diri mahasiswa pastinya memiliki motivasi 

berprestasi. Dalam proses perkuliahan dijumpai berbagai tugas serta capaian 

akademik yang harus dicapai, Hal tersebut dapat mengakibatkan rasa cemas akan 

kegagalan. Mahasiswa tentu saling mendukung satu sama lain, dukungan sosial 

terhadap dirinya dapat mempengaruhi motivasi berprestasinya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan 

kecemasan dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa. Hipotesis dalam 

penelitian, yaitu : 1) terdapat hubungan antara dukungan sosial dan kecemasan 

dengan motivasi berprestasi, 2) ada hubungan positif antara dukungan sosial 

dengan motivasi berprestasi, 3) ada hubungan negatif antara kecemasan dengan 

motivasi berprestasi. Subjek dalam penelitian ini mahasiswa fakultas psikologi 

semester 1,3,5,7 dan 9 berjumlah 100 orang. Metode pengumpulan data 

menggunakan skala kecemasan, skala dukungan sosial dan skala motivasi 

berprestasi. sedangkan analisis data menggunakan regresi ganda. Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh R= 0,546 yang berarti terdapat hubungan antara dukungan 

sosial dan kecemasan dengan motivasi berprestasi, kemudian nilai koefisien 

korelasi (rxy) sebesar = 0,542 p = 0,000 (p<0,01) yang berarti ada hubungan 

positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan motivasi berprestasi. Dan 

di peroleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar - 0,071 dan (p) sebesar 0,241 (p > 

0,01) yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara kecemasan dengan 

motivasi berprestasi. 

 

Kata kunci : kecemasan, dukungan sosial, motivasi berprestasi. 

 

Abstract 

 

Every student is required to show achievement in every learning process, which 

means that students must have achievement motivation. In the lecture process, 

various tasks and academic achievements are found to be achieved. This can lead 

to anxiety about failure. Students certainly support each other, social support for 

themselves can affect achievement motivation. The purpose of this study was to 

determine the relationship between social support and anxiety with achievement 

motivation in students. Hypotheses in research, namely: 1) there is a relationship 

between social support and anxiety with achievement motivation, 2) there is a 

positive relationship between social support and achievement motivation, 3) there 

is a negative relationship between anxiety and achievement motivation. The 

subjects in this study were psychology faculty students 1,3,5,7 and 9 semesters 

totaling 100 people. Data collection methods use anxiety scale, social support 

scale and achievement motivation scale. while data analysis uses multiple 

regression. Based on the analysis results obtained R = 0.546 which means there is 
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a relationship between social support and anxiety with achievement motivation, 

then the correlation coefficient (rxy) of = 0.542 p = 0.000 (p <0.01) which means 

there is a significant positive relationship between social support with 

achievement motivation. And the obtained correlation coefficient (rxy) of - 0.071 

and (p) of 0.241 (p> 0.01) which means there is no significant relationship 

between anxiety and achievement motivation. 

 

Key words : anxiety, social support, achievement motivation. 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap mahasiswa dituntut untuk menunjukan prestasi dalam setiap proses 

belajarnya. Tak terkecuali pada mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Mahasiswa Fakultas Psikologi juga dituntut dengan jadwal mata 

perkuliahan yang padat dan tugas - tugas praktikum dengan deadline yang 

diberikan. Kemudian tak sedikit mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai 

memuaskan bahkan lulus dengan predikat Cum Laude, hal ini senada dengan yang 

dialami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Oleh karena pastinya dalam diri mahsiswa memiliki motivasi berprestasi. 

Rani dan Reddy (2019) mmenemukan motivasi berprestasi pada sebagian 

mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yaitu 32% memiliki 

motivasi berprestasi tinggi, 45% mahasiswa memiliki motivasi berprestasi sedang, 

dan 23% mahasiswa memiliki motivasi berprestasi rendah. Sedangkan Toding, 

David dan Pali (2015) menyatakan bahwa untuk motivasi berprestasi pada 

mahasiswa di salah satu perguuan tinggi swasta (PTS) lebih banyak yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah dibandingkan yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi. Motivasi berprestasi rendah sebesar 68,8% sedangkan motivasi 

berprestasi tinggi sebesar 31,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berprestasi pada mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) berada dalam 

kategori rendah. 

 Dalam penelitian Slavin (2017) menyatakann motivasi berprestasi 

merupakan hal penting dalam dunia pendidikan. Mahasiswa yang memiliki 

motivasi berprestasi yang tinggi cenderung mendapatkan hasil yang memuaskan 

dalam tugas perkuliahan. Kemudian Prihandijani (2016) menambahkan salah satu 

faktor ekternal yang mempengaruhi motivasi berprestasi yaitu dukungan sosial 
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misalnya orang orang tua (keluarga) dan guru yang lebih banyak memberi 

dukungan dan memberi dorongan kepada mahasiswa, dan membantu mahasiswa 

keluar dari permalasahan, bukan sebaliknya yaitu memberikan hukuman. 

 Dukungan sosial mengarah kepada rasa nyaman, rasa peduli, harga diri 

atau semua jenis bantuan lainnya yang diterima dari individu lain atau kelompok 

lain (Sarafino, 2011). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian serupa oleh 

Adicondro dan Purnamasari (2011) yang menunjukkan mahasiswa yang mampu 

meregulasi diri dalam belajar akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan 

tujuan belajar mereka, yang mana merupakan bagian dari komponen motivasi 

berprestasi. 

 Selain dukungan sosial hal yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi 

salah satunya juga kecemasan. Huang (2017) menyatakan mereka yang cemas 

cenderung mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, sementara mereka yang 

kurang memperhatikan keadaan emosi mereka mendapatkan nilai yang lebih 

tinggi. Selanjutnya kecemasan pada mahasiswa dapat terjadi kapan saja, misalnya 

mahasiswa mengalami kecemasan berbicara di muka umum, kecemasan dapat 

IPK rendah, dan sebagainya. Durand dan Bartow (2007) kecemasan ialah salah 

satu kondisi psikologis yang dirasa tidak begitu menyenangkan yang berpusat 

pada masa depan, yang ditandai dengan rasa khawatir tidak dapat memprediksi 

dan mengatur hal – hal yang akan datang. Hariyanto dan Subekti (2019) 

menyatakan bahwa kecemasan merupakan salah satu faktor penting dalam 

mendorong mahasiswa untuk berprestasi. Akan tetapi, jika kecemasan yang 

dialami mereka berlebihan, justru menghambat atau menghalangi mereka untuk 

memberikan usaha terbaik mereka untuk berprestasi.  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) mengetahui hubungan dukungan sosial 

dan kecemasan dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa, 2) mengetahui 

hubungan antara dukungan sosial dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa, 3) 

mengetahui hubungan kecemasan dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa. 

 Motivasi berprestasi sangat penting dimiliki tiap mahasiswa agar 

mendorong mahasiswa untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Menurut 

McClelland (1987) individu dengan motivasi berprestasi adalah mereka yang 
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bertolak ukur pada tugas serta menerima pekerjaan yang berisiko dan lebih sering 

memeriksa pekerjaanya dari berbagai sisi, yaitu melihat hasil kerja individu lain 

ataupun menggunakan standar tertentu. Hamzah (2014) mengemukakan motivasi 

berprestasi adalah usaha untuk sukses dalam mencapai sesuatu pekerjaan ataupun 

tugas, dan usaha agar mencapai kesempurnaan. Motivasi berprestasi 

menggerakkan individu supaya berusaha mendapatkan hasil yang terbaik dalam 

pekerjaan.  

 McClelland (1987) menjelaskan 5 aspek dalam motivasi berprestasi yaitu : 

a) Tanggung jawab, yaitu individu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan 

akan dikerjakannya dan tidak akan meninggalkan tugas itu sebelum berhasil 

menyelesaikannnya.b) Resiko pemilihan tugas, yaitu individu akan memilih tugas 

dengan taraf kesulitan yanag sedang, meskipun dirasa sulit baginya namun, 

individu tersebut akan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dan berani 

menanggung resiko bila mengalami kegagalan.c) Kreatif inovatif, yaitu individu 

memiliki daya kreatif dan tidak menyukai pekerjaan rutin. d) Memperhatikan 

umpan balik, yaitu individu menyukai umpan bailk karena akan memperhatikan 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. e) Waktu mengerjakan tugas, yaitu 

individu akan cenderung berusaha menyelesaikan setiap tugas dalm waktu yang 

secepat mungkin dan seefisien mungkin. 

 Motivasi berprestasi memiliki beberapa karakteristik dan faktor faktor 

yang mempengaruhinya. Wingkel (2010) menjelaskan motivasi belajar yang 

tinggi mempunyai karakteristik antara lain : a) berambisi, b) berkompetisi, c) 

bekerja keras, d) tekun berusaha meningkatkan status sosial , e) memberi 

penilaian yang tinggi terhadap produktifitas dan kreatifitas.  Sedangkan Hamzah 

(2014) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi 

individu, sebagai berikut : a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil, hasrat atau 

keinginan merupakan perasaan (emosi) yang seringkali muncul pada setiap orang, 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan belajar dan kesadaran diri, c) Adanya harapan 

dan cita-cita masa depan, sebuah cita-cita dapat mempengaruhi perkembangan 

individu terutama dalam proses mengejar prestasi, d) Adanya penghargaan, siswa 
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yang pada ulangan awalnya mendapatkan nilai baik maka akan termotivasi untuk 

mendapatkan maupun mempertahankan nilai tersebut pada ulangan berikutnya.  

 Kecemasan (anxiety) adalah suatu kondisi aprehensi atau  kekhawatiran 

tentang suatu bahaya atau hal buruk yang akan segera terjadi (Nevid, 2009). 

Kecemasan juga pasti akan terjadi dalam proses mendapatkan prestasi. Wihastuti, 

dkk (2014) menyatakan kecemasan adalah gangguan alam perasaan (afektif) yang 

di tandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian 

masih tetap utuh, prilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal.  

 Beberapa gejala, aspek dan faktor kecemasan menurut Acocella dan 

Calhoun (1995) menambahkan 3 aspek kecemasan yakni a) Reaksi Emosional 

yaitu kaitannya pada persepsi individu, sehingga akan memberi pengaruh pada 

psikologis individu seperti, perasaan sedih, perasaan keprihatinan, ketegangan, 

mencela diri sendiri atau orang lain, b) Reaksi Kognitif yaitu kaitannya pada 

kemampuan berpikir jernih individu dalam penyelesaian sebuah masalah. Hal ini 

tentu dapat memunculkan rasa kekhawatiran dan ketakutan individu. c) Reaksi 

Fisiologis yaitu berkaitan dengan reaksi tubuh individu terhadap sumber-sumber 

kecemasan seperti ketakutan dan  kekhawatiran. Reaksi ini berhubungan dengan 

sistem syaraf yang  mampu mengendalikan otot dan kelenjar tubuh sehingga 

memunculkan reaksi seperti jantung yang berdetak lebih keras, nafas bergerak 

lebih cepat hingga tekanan darah yang meningkat. 

 Buklew (1980) tanda-tanda kecemasan bisa dilihat dari dua sisi, yaitu: a) 

tingkat psikologis, seperti tegang, bingung, khawatir, sulit berkonsentrasi, b) 

tingkat fisiologis, yaitu kecemasan yang sudah mempengaruhi fisik, terutama 

fungsi sistem syaraf seperti sukar tidur, jantung berdebar, keringat berlebihan, 

sering gemetar dan perut mual. Dan Az-zahrani (2005) menyebutkan faktor yang 

mempengaruhi adanya kecemasan yaitu:  a) lingkungan keluarga Keadaan rumah 

dengan kondisi yang penuh dengan pertengkaran atau penuh dengan 

kesalahpahaman serta adanya ketidakpedulian orangtua terhadap anakanaknya, 

dapat menyebabkan ketidak nyamanan serta kecemasan pada anak saat berada 

didalam rumah, b) lingkungan Sosial adalah salah satu faktor yang dapat 
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mempengaruhi kecemasan individu. Jika individu tersebut berada pada 

lingkungan yang tidak baik, dan individu tersebut menimbulkan suatu perilaku 

yang buruk, maka akan menimbulkan adanya berbagai penilaian buruk dimata 

masyarakat. Sehingga dapat menyebabkan munculnya kecemasan.  

Sehingga perlu adanya dukungan sosial agar mahasiswa semakin percaya 

diri. Dukungan sosial merupakan bantuan yang diberikan orang lain kepada 

individu dalam bentuk verbal ataupun non verbal sehingga individu merasakan 

dampak positifnya seperti merasa nyaman, diperhatikan, mendapat penghargaan 

(Lestari, 2015). 

Ada beberapa aspek dan faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. 

House (dalam Smet 1994) menyebutkan apek dukungan sosial yang meliputi 

aspek emosional, aspek penghargaan, aspek instumental dan aspek informatif. 

Sarafino (2011) mengemukakan lima aspek dalam dukungan sosial, yaitu: a) 

dukungan emosi. Merupakan ekspresi empati, kepedulian, dan perhatian kepada 

seseorang. tersebut dalam kondisi stress, b) dukungan penghargaan. Dukungan ini 

terjadi melalui ekspresi orang mengenai hal yang positif tentang orang tersebut, 

membesarkan hati, setuju dengan ide-ide atau perasaan individu, perbandingan 

positif antara individu tersebut dengan individu lain, seperti pada orang lain yang 

memiliki kekurangan atau lebih buruk, c) dukungan Instrumen. Dukungan ini 

meliputi bantuan langsung seperti jika seseorang diberi atau dipinjami uang atau 

dibantu dengan cara melaksanakan tugas atau pekerjaan pada saat individu 

tersebut berada dalam kondisi stress, d) dukungan Informasi. Dukungan ini 

meliputi pemberian nasehat, saran atau umpan balik mengenai bagaimana orang 

tersebut berada dalam kondisi stress, e) dukungan jaringan Sosial. Dukungan ini 

terjadi dengan memberikan perasaan bahwa individu adalah anggota dari 

kelompok tertentu dan memiliki minat yang sama. Rasa kebersamaan dengan 

anggota kelompok merupakan dukungan bagi individu. 

Myers (dalam Wahyuni, 2016) menyatakan tiga faktor yang mendorong 

seseorang memberikan dukungan yang positif, yakni : a) Empati, yaitu rasa yang 

juga merefleksikan kesulitan orang, dan bermaksud meringankan penderitaan 

orang lain dan membantu orang lain merasa sejahtera. b) Norma – norma, yaitu 
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peraturan yang berlaku serta nilai masyarakat dapat menuntun individu berprilaku 

sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. c) Hubungan antar individu, yaitu 

ikatan diantara individu baik itu perasaan kasih sayang, bertukar info dan juga 

bantuan. Hubungan dengan saling mengimbangi ikatan dapat memunculkan 

kedekatan yang erat. 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu : 1) terdapat hubungan antara dukungan 

sosial dan kecemasan dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa, 2) ada 

hubungan positif antara dukungan sosial dengan motivasi berprestasi pada 

mahasiswa, 3) ada hubungan negatif antara kecemasan dan motivasi berprestasi 

pada mahasiswa. 

 

2. METODE 

Subyek dalam penelitian ini, mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta semester 1,3,5,7 dan 9 dengan jumlah total 100 

mahasiswa yang sudah  memenuhi kriteria populasi penelitian. Sampel dalam 

penelitian dapat diambil dengan Teknik Insidental Sampling. Teknik sampling 

insidental yaitu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan, artinya siapapun orangnya yang pada saat itu bertemu dengan peneliti, 

maka dapat digunakan sebagai sumber data.  

 Skala kecemasan yang digunakan merupakan skala kecemasan yang 

diadaptasi dari Toby (2018). Dalam skala ini terkandung tiga aspek yaitu reaksi 

fisik, reaksi kognitif, reaksi fisiologis. Skala kecemasan berjumlah 46 butir aitem 

terdiri dari 24 aitem favourable serta 22 aitem unfavourable. Pernyataan 

dikelompokkan ke dalam empat alternatif pilihan jawaban yaitu : Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Dengan nilai 

reliabel cronbach’s alpha 0,681. 

Skala dukungan yang digunakan merupakan skala yang dikembangkan 

oleh Wicaksono (2016). Skala ini mencakup empat komponen yaitu dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan 

informasi. Skala dukungan sosial berjumlah 54 butir aitem terdiri dari 23 aitem 

favourable dan 31 aitem unfavourable. Pernyataan dikelompokkan ke dalam 
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empat alternatif pilihan jawaban yaitu : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Dengan nilai reliabel cronbach’s 

alpha 0,899 

Skala  motivasi berprestasi yang digunakan merupakan skala yang disusun 

oleh Diandara (2018). Skala ini mengandung lima komponen yaitu tanggung 

jawab, resiko pemilihan tugas, kreatif inovatif, memperhatikan umpan balik, dan 

waktu mengerjakan tugas. Skala motivasi berprestasi berjumlah 37 butir aitem 

yang terdiri dari 17 aitem favourable dan 20 aitem unfavourable. Pernyataan 

dikelompokkan ke dalam empat alternatif pilihan jawaban yaitu : Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Dengan nilai 

reliabel cronbach’s alpha 0,755 

Metode analisis yang dipakai adalah analisis Regresi Ganda, sebagaimana 

pernyataan Sugiyono (2016) yang menyatakan bahwa regresi ganda dapat dipakai 

dengan syarat peneliti ingin mengetahui keadaan (positif negatif) variabel 

tergantung (kriteria), apabila terdapat 2 atau lebih variabel bebas yang dijadikan 

prediktor. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tergantung. Pengujian dilakukan dengan teknik regresi berganda. 

Berdasarkan uji hipotesis didapatkan hasil : Hubungan dukungan sosial dan 

kecemasan dengan motivasi berprestasi menggunakan analisis Regresi Berganda, 

memiliki nilai F statistik (F) = 0,546 dengan sig. p= 0,000 (p<0,05), yang berarti 

terdapat hubungan antara dukungan sosial dan kecemasan dengan motivasi 

berprestasi, Antara variabel dukungan sosial dengan motivasi berprestasi 

diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,542 dan (p) sebesar 0,000 (p < 

0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara dukungan sosial pada mahasiswa. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan 

sosial yang diterima mahasiswa, maka semakin positif pula motivasi berprestasi 

mahaiswa. Demikian sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial, maka semakin 

negatif pula motivasi berprestasi mahasiswa. Dari hasil yang sudah didapatkan 
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dapat disimpulkan bahwa hipotesis minor (Ha 1) peneliti dapat diterima, Antara 

variabel kecemasan dengan motivasi berprestasi diperoleh nilai koefisien korelasi 

(rxy) sebesar - 0,071 dan (p) sebesar 0,241 (p > 0,01). Hasil tersebut berarti tidak 

ada hubungan/korelasi antara kecemasan dengan motivasi berprestasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecemasan tidak mempengaruhi motivasi berprestasi pada 

mahasiswa. Dari hasil yang sudah didapatkan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

minor (Ha 2) peneliti ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara dukungan sosial dan kecemasan dengan motivasi berprestasi 

pada mahasiswa, hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan 

motivasi berprestasi, serta tidak ada hubungan antara kecemasan dengan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Hipotesis pertama diterima, hasil tersebut menunjukkan ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial pada mahasiswa. Sejalan 

dengan pernyataan Fernández, dkk (2015) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga 

konteks lingkungan sosial yang sangat berhubungan dengan keterlibatan 

mahasiswa di kampus yakni keluarga, teman dan dosen. Orang tua yang 

memberikan dukungan kepada anak mereka dan memiliki ekspektasi akademik 

yang tinggi terhadap anak, sehingga akan mendorong anak tersebut untuk 

berjuang mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian pula dengan teman memiliki 

pengaruh terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan akademik mahasiswa 

meliputi sikap di kampus, keterlibatan dan kesuksesan akademik. Dosen berperan 

penting dalam hal menciptakan iklim sosial di kampus menjadi lebih menarik bagi 

mahasiswa. 

Selain itu menurut Toding, David dan Pali (2015) juga mengungkapkan 

subjek masih masuk dalam kategori remaja akhir (usia 18 - 21 tahun), dimana 

motivasi berprestasi mulai meningkat dan berada dalam kondisi yang tinggi pada 

usia 20 sampai 30 tahun. Remaja akhir sudah mengalami perubahan-perubahan 

dalam dirinya sehingga remaja sudah mulai memikirkan dirinya sendiri dan mulai 

mencari jati dirinya untuk melihat masa depannya, mulai mempunyai pola 
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berpikir sebagai peneliti, dimana mereka mampu membuat suatu perencanaan 

untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Dibantu dengan dorongan dari orang 

sekitar mereka untuk lebih menyakinkan keputusan yang akan dipilih. 

Kemudian hipotesis kedua ditolak, berarti tidak ada hubungan/korelasi 

antara kecemasan dengan motivasi berprestasi. Sejalan dengan pernyataan Elliott 

(1996) yang menyebutkan bahwa pada dasarnya kecemasan dalam tingkat yang 

rendah dan sedang berpengaruh positif terhadap motivasi berprestasi, salah 

satunya dapat meningkatkan motivasi belajar, sedangkan kecemasan yang dialami 

mahasiswa pada taraf yang tinggi dapat mengganggu dan memperburuk motivasi 

berprestasi mahasiswa. 

Dampak dari kecemasan ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. 

Apabila individu tidak bisa mengendalikan kecemasan melalui cara-cara yang 

rasional, maka ego akan mengandalkan cara-cara yang tidak realistis (Freud dalam 

Ki Fudyartanta 2012). 

Pada prinsipnya, kecemasan itu penting untuk meningkatkan motivasi dalam 

meraih suatu tujuan atau prestasi. Gerald Corey (2010) menyatakan bahwa 

kecemasan bukan merupakan sesuatu yang patologis, sebab kecemasan dapat 

menjadi tenaga motivasional yang kuat. Kecemasan adalah akibat dari kesadaran 

atas tanggung jawab. Kecemasan akademik yang dimiliki mahaiswa akan 

menentukan motivasi berprestasi mahasiswa. Kecemasan yang dialami mahasiswa 

akan membangkitkan semangat dalam dirinya untuk lebih giat berusaha. 

Sumbangan dari ketiga variabel dilihat dari koefisien determinasi R
2 

= 

29.8% yang menunjukkan bahwa variabel dukungan sosial mempengaruhi 

variabel motivasi berprestasi sebesar 29,32% dan variabel kecemasan 

mempengaruhi variabel motivasi berprestasi sebesar 0,48%, kemudian sisanya 

70,2% dipengaruhi variabel lainnya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa:  Ada hubungan antara dukungan sosial dan 

kecemasan dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa, Ada hubungan positif 
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yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan motivasi berprestasi. Hal 

tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat dukungan sosial, maka semakin 

tinggi motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Demikian sebaliknya, semakin 

rendah tingkat dukungan sosial, maka semakin rendah motivasi berprestasi yang 

dimiliki, Tidak ada hubungan antara kecemasan dengan motivasi berprestasi pada 

mahasiswa, Tingkat variabel dukungan sosial tergolong sedang. Artinya 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 1, 

3, 5, 7, dan 9 memiliki tingkat dukungan yang sedang, Tingkat variabel 

kecemasan tergolong sedang. Artinya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta semester 1, 3, 5, 7, dan 9  memiliki tingkat kecemasan 

yang sedang, Tingkat variabel motivasi berprestasi tergolong sedang. Artinya 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 1, 

3, 5, 7, dan 9 memiliki motivasi berprestasi yang sedang, Sumbangan dari ketiga 

variabel dilihat dari koefisien determinasi R2 = 29.8% yang menunjukkan bahwa 

variabel dukungan sosial mempengaruhi variabel motivasi berprestasi sebesar 

29,32% dan variabel kecemasan mempengaruhi variabel motivasi berprestasi 

sebesar 0,48%, kemudian sisanya 70,2% dipengaruhi variabel lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan 

penelitian, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, 

diantaranya: 

 Mahasiswa disarankan untuk memperluas hubungan sosial baik itu 

dengan keluarga, teman, dan dosen di kampus agar saling bertukar pikiran dan 

berbagi semangat positif dalam menggapai tujuan dimasa depan. Selain itu 

mahasiswa juga disarankan untuk dapat mengatur emosi negatif dalam dirinya, 

sehingga kecemasan dalam diri mahasiswa dapat di kontrol dan dijadikan sumber 

semangat untuk terus berprestasi. Dengan demikian mahasiswa termotivasi untuk 

mendapatkan prestasi yang diinginkanya 

Diharapkan untuk meningkatkan semangat mahasiswa dengan 

memberikan dukungan dalam proses belajar mengajar didalam kelas sehingga 

mahasiswa merasa semangat dan termotivasi untuk lebih berprestasi, dan saling 

memberi energi positif kepada peserta didik lainnya. 
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Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan teknik random 

sampling pada pemelihan subjek, hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat 

generalisasikan. Kemudian peneliti selanjutnya dapat memastikan alat ukur yang 

digunakan sudah reliabel dengan nilai croncbach alpha > 0,8, sehingga data yang 

terkumpul dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Selanjutnya memberikan 

variabel lain agar dapat menambah wawasan dan ilmu baru mengenai motivasi 

berprestasi. Selain itu penelitian yang dilakukan juga dapat ditambah dengan 

metode wawancara agar lebih memperdalam hasil data yang didapatkan dalam 

penelitian. 
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