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HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DENGAN PENYESUAIAN 

AKADEMIK PADA MAHASISWA INTERNASIONAL 
 

Saat ini universitas di Indonesia mulai banyak diminati mahasiswa asing ataupun 

mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikannya, namun seorang 

mahasiswa internasional harus mampu menghadapi segala permasalahan di 

lingkungan barunya, termasuk salah satu diantaranya yaitu mampu menghadapi 

tantangan akademik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji hubungan 

antara self efficacy dengan penyesuaian akademik pada mahasiswa internasional. 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa internasional Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 57 orang. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan random sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala self efficacy dan penyesuaian akademik. Analisis data 

untuk menguji hipotesis yang digunakan adalah teknik korelasi product moment. 

Berdasarkan analisis data antara variabel self efficacy dan penyesuaian akademik 

diperoleh nilai koefisien (rxy) sebesar 0.311 dan sig. (p) sebesar 0.018 (p < 0.05), 

yang menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara self efficacy dengan 

penyesuaian akademik pada mahasiswa internasional. Nilai koefisien korelasi 

bersifat positif yang berarti semakin tinggi self efficacy maka penyesuaian 

akademik mahasiswa internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta 

semakin meningkat. 

 

Kata kunci: self efficacy, penyesuaian akademik, mahasiswa internasional 

 

Abstract 
 

At the present time, universities in Indonesia are starting to attract many foreign 

students or international students to continue their education. However, an 

international student must be able to deal with all problems in their new 

environment, including one that is able to adjust academic challenges, or 

commonly named academic adjustments. The purpose of this study is to test the 

relationship between self efficacy and academic adjustment in international 

students. The subjects in this study were international students of Muhammadiyah 

University of Surakarta which numbered 57 people. The sampling techniques 

using random sampling. The data collection tools used in this study are self-

efficacy scale and academic adjustment. Data analysis to test the hypothesis used 

is a product moment correlation technique. Based on data analysis between self 

efficacy variables and academic adjustments obtained coefficient (rxy) values of 

0.311 and sig. (p) of 0.018 (p <0.05), indicating there is a significant link between 

self-efficacy and academic adjustment in international students. The value of 

correlation coefficient is positive which means the higher self efficacy, the 

academic adjustment of international students of Universitas Muhammadiyah 

Surakarta is increasing. 

 

Keywords: self efficacy, academic adjustment, international student 
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1. PENDAHULUAN 

Pada umumnya, pelajar yang telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMA 

memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikannya di suatu perguruan tinggi. 

Sebuah perguruan tinggi terbaik biasanya tidak didapatkan di kota dimana ia 

tinggal. Hal tersebut menyebabkan sebagian pelajar yang ingin melanjutkan 

pendidikan di suatu universitas harus keluar dari kota untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. (Saulina Sitorus & Warsito WS , 

2013) 

Saat ini sudah mulai banyak mahasiswa asing yang ingin melanjutkan 

pendidikannya di universitas di Indonesia. Menurut World Class University, 

banyaknya jumlah mahasiswa asing yang melanjutkan pendidikan di suatu 

perguruan tinggi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur 

kesiapan serta mencerminkan kemampuan suatu perguruan tinggi dalam 

melaksanakan program internasionalisasi untuk menghadapi persaingan global 

pendidikan tinggi. (Kementerian Riset, 2017) 

Banyaknya mahasiswa asing yang melanjutkan studi di suatu kampus di 

negara Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi perguruan tinggi tersebut, 

begitu juga untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang mempunyai 

penguatan reputasi di tingkat nasional dan internasional. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta juga selalu berupaya untuk meningkatkan mutu 

kualitas pendidikannya, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mempererat 

hubungan kerjasama terhadap banyak institusi baik di dalam maupun di luar 

negeri. (www.ums.ac.id) 

 Kehadiran mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) memberikan nuansa yang berbeda di lingkup kampus. Akan tetapi, 

kehidupan sosial di lingkungan kampus yang sebagian besar mahasiswanya 

menggunakan bahasa daerah serta bahasa Indonesia menjadi tantangan tersendiri 

untuk mahasiswa asing agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan sosial dan 

juga proses studinya. Pada dunia pendidikan negara Indonesia mewajibkan untuk 

menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut seperti yang tertulis pada UU No. 24 

Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib 

http://www.ums.ac.id/
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digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, namun menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Sodjakusumah dan Everts (dalam Wijanarko & 

Syafiq, 2013) dalam konteks antar negara, mahasiswa Indonesia yang 

melanjutkan studinya di New Zealand menunjukkan bahwa mereka memiliki 

permasalahan di bidang akademiknya, seperti adanya perbedaan bahasa yang 

digunakan dan juga sistem pembelajaran yang berlaku. Hal ini disebabkan karena 

mahasiswa yang merantau ke luar negeri kerapkali menjalani suatu perubahan 

lingkungan yang menuntut setiap mahasiswa melakukan proses adaptasi di 

lingkungan yang baru (Istanto & Engry, 2019). Menurut Blimling & 

Miltenberger, (1981) mahasiswa tersebut mungkin meragukan apakah mereka 

akan mampu memenuhi harapan orang tua dan teman selain harapan yang mereka 

miliki untuk diri mereka sendiri. 

Hasil survei yang diperoleh UCLA pada lebih dari 300.000 mahasiswa 

baru di lebih dari 500 kampus, didapatkan hasil yaitu banyak mahasiswa yang 

akan melanjutkan studi di sebuah universitas sering mengalami permasalahan 

dalam tuntutan akademik, sehingga hal tersebut dapat memicu stress maupun 

depresi pada tiap individu. Hal tersebut menurut Belle, Paul, Craft & Gardner 

(dalam Bidjuni, 2016) disebabkan karena pada mahasiswa tersebut mengalami 

masa peralihan yaitu dari jenjang pendidikan SMA ke perguruan tinggi yang 

menyebabkan banyak sekali perubahan menuju satu struktur pendidikan yang 

lebih tinggi dan tidak bersifat pribadi, adanya hubungan sosial dengan teman 

sebaya dari beragam latar belakang yang berbeda dan lebih memperhatikan 

peningkatan pada prestasi. 

Urgensi dalam penelitian ini adalah kenyataannya tidak semua mahasiswa 

terutama mahasiswa internasional dapat melalui proses tersebut sehingga 

membutuhkan usaha lebih yang mengharuskan mahasiswa untuk memiliki efikasi 

diri (self-efficacy) agar memiliki kepribadian yang mandiri dalam melakukan dan 

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan (Bidjuni, 2016). Maka dari itu siswa yang 

tidak yakin tentang kemampuan mereka untuk memenuhi sebuah tantangan di 

lingkungan barunya dituntut untuk belajar berpikir secara mandiri dan tidak 
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bergantung pada guru ataupun pada orang tua. (Robinson dalam Ali, Ahmad, & 

Khan, 2018.) 

Dalam penelitian terbaru yang dilakukan diantara 63 mahasiswa Afrika 

(44 laki-laki, 19 perempuan) dari Kuban State University, menemukan bahwa 

59,9% mahasiswa internasional mengalami tingkat stres yang signifikan terutama 

di tahun pertama perkuliahan (Kamara, 2012). Menurut Baklashova & Kazakov 

(2016) hal ini dikarenakan banyak tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa 

internasional pada studinya, diantaranya mereka harus mampu menyesuaikan diri 

dengan jadwal kelas, dan juga metode belajar yang ia lakukan, namun dengan 

pertumbuhan yang luar biasa dalam pendidikan tinggi internasional, baru-baru ini 

dunia kerja mulai melihat manfaat dan kontribusi belajar di luar negeri terhadap 

siswa (Luo & Jamieson-Drake, 2015). 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas menunjukkan 

bahwa penyesuaian akademik kerap terjadi pada mahasiswa, terutama mahasiswa 

internasional, maka muncul permasalahan: “Apakah ada hubungan antara self-

efficacy (efikasi diri) dan penyesuaian akademik pada mahasiswa internasional?” 

sehingga penulis mengajukan judul “Hubungan antara self-efficacy dan 

penyesuaian akademik pada mahasiswa internasional.” 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, khususnya penelitian korelasi yaitu untuk 

menguji hubungan antara dua variabel. Terdapat dua variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu self efficacy dan penyesuaian akademik. Pada 

penelitian ini, variabel self efficacy mengadaptasi skala dari Dr. James dan E. 

Mandzux yang berlandaskan pada teori Stanford Albert Bandura (2004) yang 

terdiri dari aspek Level, Strength, dan Generality. Kemudian untuk variabel 

penyesuaian akademik disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori dari 

Schneiders (1964) yang terdiri dari aspek Successful Performance, Adequate 

effort, Aquisition of Worth-While Knowledge, Intellectual Development, 

Achievement of Academic Goals, Satisfaction Of Intelectual Needs And Interests. 

Skala penyesuaian akademik menggunakan Bahasa Indonesia sehingga 
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diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh peneliti melalui lembaga Bahasa, 

sementara skala self efficacy sudah menggunakan Bahasa Inggris. Setelah selesai 

menerjemahkan skala penelitian, peneliti melakukan expert judgement. 

Profesional judgement pada penelitian ini merupakan dosen-dosen Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setelah dilakukan experts 

judgement, peneliti menganalisis hasil experts judgement untuk menghitung 

validitasnya. Dari perhitungan validitas diperoleh koefisien validitas bergerak dari 

0,80 sampai dengan 0,90 untuk skala self efficacy dan dari 0,80 sampai dengan 

0,90 untuk skala penyesuaian akademik. 

Tabel 1. Validitas semua skala 

Skala Validitas Jumlah Item 

Skala self efficacy 0,80 - 0,90 14 

Skala penyesuaian akademik 0,80 - 0,90 35 

Kemudian setelah dihitung validitas dilakukan perhitungan reliabilitas 

dengan hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,765 untuk skala self efficacy dan 

0,881 untuk skala penyesuaian akademik. 

Tabel 2. Reliabilitas semua skala 

Skala Reliabilitas Jumlah Item 

Skala self efficacy 0,765 14 

Skala penyesuaian akademik 0,881 35 

Sehingga dapat diartikan bahwa skala self efficacy dan penyesuaian 

akademik yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Penelitian ini 

menggunakan teknik sampling yaitu random sampling. Metode random sampling 

digunakan untuk mengambil sampel sehingga setiap anggota dari populasi 

memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa internasional Universitas 

Muhammdiyah Surakarta. Peneliti mengambil minimal 57 sampel berdasarkan 

teori Bailey (dalam Hasan, 2002) yang menyatakan bahwa penelitian yang akan 

menggunakan data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30 subjek. 

Peneliti menyebarkan kuesioner penelitian berupa broadcast message melalui 
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KUI (Kantor Urusan Internasional) dan dalam google form. Peneliti menyebarkan 

data selama 41 hari dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020, 

dari sekian lama didapatkan 57 responden.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dapat dianalisis berjumlah 57 kemudian diuji asumsi dan kategorisasi. 

(Tabel 3) unuk menguji hubungan antar variabel maka data diuji dengan 

normalitas, hasil menunjukkan bahwa semua data termasuk normal dan data 

dalam penelitian ini juga diuji linieritasnya dan hasilnya linier. Kategorisasi 

dilakukan dengan membuat kelas-kelas interval pengkategorisasian untuk 

mengetahui kondisi subjek dengan menempatkan subjek pada kategorinya 

menurut atribut yang diukur. Rerata empirik digunakan untuk memprediksikan 

gejala perilaku subjek berdasarkan skor hipotetik dari variabel yang diukur. 

Berdasarkan hasil perhitungan teknik analisis korelasi product moment 

dengan pengambilan persebaran data 57 orang menunjukkan hasil bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara self efficacy dengan penyesuaian akademik pada 

mahasiswa internasional dengan nilai koefisien korelasi (0,311) dan p value 

sebesar 0,018 (p < 0,05),  

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

Skala Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Self Efficacy sig. (2-tailed) = 0,146 (p > 0,05) 

Berarti normal 

Penyesuaian Akademik sig (2-tailed) = 0,537 (p > 0,05) 

Berarti normal 

 

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas 

Variable Nilai F 

Self efficacy dan penyesuaian 

akademik 

 Fhitung = 7,382 dan p = 0,010 (p < 0,05) 

Linear 

 

Dari analisis data ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi bersifat positif 

yang berarti semakin semakin tinggi self efficacy maka penyesuaian akademik 

mahasiswa internasional Universitas Muhammdiyah Surakarta semakin 

meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan peneliti yaitu adanya 
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hubungan antara self efficacy dengan penyesuaian akademik pada mahasiswa 

internasional. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang berjudul Self-

efficacy and Academic Adjustment Among freshmen College Students dari Pek, 

Barunata, Nurhadi, Fahmi, dan Widiasmara (2019) yang berkesimpulan bahwa 

self efficacy berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian akademik. Mahasiswa 

internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki tingkat penyesuaian 

akademik yang tergolong tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan hasil rerata 

empirik (RE) sebesar 111,40 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 87,5. 

Mahasiswa internasional dapat mempertahankan ataupun meningkatkan 

self efficacy agar mampu melakukan  penyesuaian akademik dengan cara belajar 

dari pengalaman keberhasilan orang lain, belajar dari kesalahan tugas 

sebelumnya, belajar bersama dengan teman yang dirasa dapat memotivasi dalam 

belajar, dan sebagainya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self 

efficacy dengan penyesuaian akademik pada mahasiswa internasional. Hasil uji 

analisis data dengan analisis korelasi product moment diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar (rxy) sebesar 0,311 dan sig. (p) sebesar 0,018 (p < 0,05). Nilai 

koefisien korelasi bersifat positif yang berarti semakin semakin tinggi self efficacy 

maka penyesuaian akademik mahasiswa internasional Universitas Muhammdiyah 

Surakarta semakin meningkat.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Bagi mahasiswa 

internasional dapat mempertahankan ataupun meningkatkan self efficacy agar 

mampu melakukan  penyesuaian akademik dengan cara belajar dari pengalaman 

keberhasilan orang lain, belajar dari kesalahan tugas sebelumnya, belajar bersama 

dengan teman yang dirasa dapat memotivasi dalam belajar. 

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi penyesuaian 
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akademik, seperti optimisme, dukungan sosial, atau faktor yang lainnya.  

Melakukan penelitian terkait perbedaan self efficacy dan penyesuaian akademik 

antara mahasiswa dan mahasiswi internasional, juga bisa membandingkan 

penyesuaian akademik antara mahasiswa asing dan mahasiswa rantau. 

Bagi instansi, dapat menyeleksi mahasiswa asing yang memiliki self 

efficacy yang tinggi dengan cara melakukan pengisian skala self efficacy.  
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