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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study the effects of motivation, study 

behavior, and self efficacy on academic achievement. The object of this research 

is STIE Indonesia Banking School (IBS) and the subject is people who studies in 

Magister Program in IBS. 

This study is uses non-probability sampling method to the data distributing 

questionnaires to 35 respondents. The result of questionnaires was analyzed by 

using multiple linear reggression analysis. This study has produced three 

outcomes: first of all, the t-test result show that the independent variabel which 

motivation, have significant relationship to academic achievement and than study 

behavior, and self efficacy have no significant to academic achievement. 

Since the result academic achievement is significancy and no significancy 

effected by the three variables, the lecture need to be better at arranging students 

studying contents so it is going to be easier to be understood. 

 

Keywords: Motivation, Study Behavior, Self Efficacy, Academic Achievement. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat 

penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan nasional. Pendidikan 

merupakan satu hal yang memegang peranan penting di dalam pelaksanaan 

pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya 

pendidikan, maka timbul di dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan 

memotivasi diri untuk menjadi lebih baik di dalam segala aspek kehidupan. 

Didalam UUD 45 pasal 31 ayat 1 dimana “Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan.”  Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di mulai dari tahun 2010 

disyaratkan minimal 12 tahun dimulai dari ke Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya 

melanjutkan ke perguruan tinggi demi membangun mutu dan kualitas dari tiap-

tiap sumber daya manusia. 

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang membekali peserta didik dengan 

penekanan pada nalar dan pemahaman pengetahuan serta kerterkaitan teori 

dengan praktek yang memiliki peranan penting dalam menumbuhkan kemandirian 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Sesuai dengan UU 

Sistem Pendidikan Nasional no 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

Peningkatan Prestasi..., Kezia Imannuela, Ma.-IBS, 2015



2 
 

kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya didalam masyarakat 

bangsa dan negara. 

Tujuan pendidikan nasional tersebut mengandung makna terwujudnya 

kemampuan bangsa dalam rangka menangkal setiap ajaran, paham atau ideologi 

yang bertentangan dengan Pancasila. Artinya, program dan proses pendidikan itu 

pada semua tingkatan dan jenis pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional.  

Lulusan perguruan tinggi atau sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah mereka yang mampu menguasai suatu bidang keahlian dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional, 

serta mampu menghasilkan karya-karya unggul yang dapat bersaing di dunia 

kerja. Penguasaan terhadap berbagai cabang keterampilan dan keahlian yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan 

dalam rangka menggerakkan berbagai sektor industri dalam rangka meningkatkan 

nilai tambah dan produktivitas nasional yang berkelanjutan. 

Indonesia Banking School (IBS) merupakan sekolah bankir yang 

menciptakan calon pimpinan bank yang menyelenggarakan program studi 

Akuntansi dan Manajemn dengan konsentrasi di bidang perbankan dan keuangan 

pada jenjang strata 1 (S1) dan pada program S2, terdapat dua fokus konsentrasi 

keuangan perbankan, yaitu Konvensional dan Syariah. Visi dari Master Program 

IBS adalah “Menjadikan Program Magister Manajemen terkemuka di bidang 

bisnis, manajemen, keuangan dan perbankan.” 

Untuk dapat mencapai visi tersebut, STIE IBS harus dapat meraih berbagai 

macam prestasi khususnya pada bidang akademik. Salah satunya adalah dengan 
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cara meningkatkan nilai prestasi akademik dari masing-masing mahasiswa pada 

akhir semester dengan memperoleh hasil IPK yang baik. 

Akhir-akhir ini di dalam suatu perguruan tinggi, di temukan fenomena 

dimana seorang mahasiswa tidak hanya menunjukan prestasinya di dalam 

perkuliahan, melainkan di dalam beberapa kegiatan yang ia lakukan di dalam 

maupun di luar kampus. Saat ini peran mahasiswa sudah mulai bergeser ke arah 

lain, bukan hanya belajar melainkan melibatkan dirinya untuk terjun ke dalam 

dunia kerja sambil menjalankan perkuliahannya.  

Tuttle, McKinney dan Rago (2005) berpendapat bahwa bekerja merupakan 

sebuah keharusan bagi sebagian besar mahasiswa di perguruan tinggi. Sedangkan  

Watanabe (2005) menjelaskan bahwa jumlah mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja meningkat tajam. Untuk dapat mengetahui jumlah peningkatan mahasiswa 

yang kuliah sambil bekerja, dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut: 

 

Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa S2 menurut tahun ajaran ganjil/genap 5 

Angkatan Terakhir (5-9) Tahun 2012-2015 

Tahun Jumlah Mahasiswa 

Ganjil 2012/2013 7 Mahasiswa 

Genap 2012/2013 11 Mahasiswa 

Ganjil 2013/2014 11 Mahasiswa 

Genap 2013/2014 16 Mahasiswa 

Ganjil 2014/2015 52 Mahasiswa 

Sumber: (Bagian Akademik Program Magister, 2015) 

 

Pada saat ini program magister IBS sudah mencapai 9 Angkatan, pada 5 

angkatan terakhir, dari tabel di atas dapat di lihat bahwa tedapat peningkatan 
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dalam  jumlah mahasiswa S2 yang mungkin di dapat dari hasil marketing pada 

STIE IBS. Yang dimana seluruh mahasiswa S2 di STIE Indonesia Banking 

School adalah bekerja. Dari data pada tabel di atas dapat di lihat bahwa terjadi 

peningkatan jumlah mahasiswa pada 5 angkatan terakhir, yaitu pada angkatan 5 

yaitu ganjil tahun 2012/2013 berjumlah 7 mahasiswa, pada angkatan 6&7 genap 

2013/2013& ganjil 2013& 2014 berjumlah 11 mahasiswa, pada angkatan 8 genap 

2013/2014 berjumlah 16 mahasiswa dan angkatan 9 ganjil 2014/2015 berjumlah 

52 mahasiswa. 

Menurut Daulay dan Rola (2009) ada beberapa masalah yang 

mempengaruhi mahasiswa ketika ia memutuskan untuk bekerja, yaitu sulitnya 

membagi waktu antara kuliah dan bekerja, selain itu ada juga berbagai macam 

alasan yang melatarbelakangi mahasiswa kuliah sambil bekerja, yaitu mulai dari 

masalah ekonomi sampai kepada hanya ingin mengisi waktu luang. Alasan lain 

yang mendorong mahasiswa ingin bekerja adalah ingin memiliki pengalaman 

kerja, serta ingin mengembangkan soft skills dan dapat membuktikan bahwa 

dirinya dapat menyelesaikan studinya sambil bekerja. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2014), bekerja adalah kegiatan 

melakukan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah, 

pengertian lain bekerja adalah alternatif yang dapat memberikan kepuasan, karena 

kemampuan yang mereka miliki dapat bermanfaat dalam menghasilkan uang. 

Walaupun sebagian besar motif mahasiswa bekerja adalah motif ekonomi, namun 

secara tidak disadari mahasiswa bekerja didasari atas dorongan psikologis untuk 

memperoleh tambahan ilmu dan juga mengembangkan kemampuannya. Bagi 

sebagian remaja, mencari pekerjaan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 
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mereka telah beranjak dewasa, mandiri secara finansial, bebas dari orang tua dan 

mampu untuk berdiri sendiri. 

Dengan adanya beberapa pernyataan seperti di atas dapat di simpulkan 

bahwa bekerja terlalu berlebihan juga dapat berpengaruh kepada hasil prestasi 

akademik dari seorang mahasiswa, dapat juga menurunkan nilai IPKnya. Dan 

kemungkinan karena kurangnya membagi waktu bisa membuat mahasiswa tidak 

memiliki waktu untuk studinya dan dapat menyebabkan seorang mahasiswa bisa 

di dropout. 

Terdapat dampak positif maupun negatif dari mahasiswa yang kuliah 

sambil bekerja. Mahasiswa yang bekerja akan terlatih untuk bertanggung jawab, 

lebih disiplin waktu  dan memiliki lebih banyak pengalaman. Dengan bekerja 

seorang mahasiswa dapat memperoleh tambahan uang, memiliki pengalaman baru 

dan juga mendapatkan wawasan yang lebih bagi dirinya sendiri. Dan juga terdapat 

sisi negatif dari mahasiswa yang bekerja yaitu membuat mahasiswa kesulitan di 

dalam membagi waktu serta mengalami penurunan seorang mahasiswa didalam 

prestasi akademiknya (Daulay & Rola, 2009).  

Prestasi akademik merupakan sebuah istilah untuk menunjukkan suatu 

pencapaian atau tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan sebagai hasil dari usaha 

belajar yang telah dilakukan oleh seseorang secara optimal. Prestasi akademik 

juga dapat dijadikan satu penilaian keberhasilan seorang mahasiswa di dalam 

menyelesaikan perkuliahannya. Pencapaian prestasi akademik mahasiswa dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal setiap individu. Sejumlah alasan 

akan menimbulkan motivasi dalam diri individu untuk mengatur dirinya sendiri. 

(Robbins dan Judge, 2008) menjelaskan bahwa motivasi merupakan proses yang 
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menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. 

Motivasi merupakan dorongan atau penggerak dasar bagi suatu keinginan, 

harapan dan tujuan yang dimiliki individu. 

Motivasi dapat bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan 

dari orang lain dan motivasi dapat bersumber dari dorongan atau rangsangan dari 

orang lain. Apabila seseorang termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan seperti 

belajar, maka dorongan tersebut akan mempengaruhi proses yang mengarah 

kepada tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya, apabila seseorang tidak termotivasi 

untuk melakukan suatu kegiatan, maka hal tersebut juga mempengaruhi usaha 

ataupun proses pencapaian tujuan.  

Cara belajar setiap mahasiswa di kampus tidak bisa disama ratakan 

melainkan terdapat perbedaan-perbedaannya. Mahasiswa yang memiliki motivasi 

yang tinggi cenderung mau bertindak untuk mencapai hasil yang mereka inginkan, 

sedangkan mahasiswa yang memiliki motivasi yang rendah biasanya akan 

cenderung memperoleh hasil yang rendah di dalam pencapaian prestasi 

akademiknya. Dalam kegiatan belajar di Perguruan Tinggi, mahasiswa dituntut 

aktif dalam proses pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas seperti 

seminar, diskusi, tanya jawab dan praktikum. Berbeda dalam pembelajaran formal 

lainnya, dalam Perguruan Tinggi mahasiswa dianggap sudah cukup dewasa dan 

bisa menjadi pengatur bagi diri sendiri. Dosen hanya berperan sebagai tenaga 

pendidik, namun mahasiswa dapat mengembangkan dirinya melalui usaha dan 

perilaku belajarnya sendiri sehingga terdapat empat cara pembentukan perilaku 

menurut Robbins dan Judge (2008) yaitu penegasan positif, penegasan negatif, 

hukuman dan peniadaan harus dirancang dan dilaksanakan sendiri. 
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Untuk memperoleh prestasi akademik yang baik, mahasiswa harus 

memiliki keyakinan diri (efikasi diri). Efikasi Diri didefinisikan sebagai 

keyakinan individu dalam kemampuan untuk menjalankan kontrol atas diri 

mereka sendiri dan kejadian yang mempengaruhi kehidupan mereka (Bandura 

1991). Individu dengan Efikasi diri yang tinggi yaitu orang-orang yang memiliki 

perilaku yang mau percaya terhadap dirinya sendiri bahwa mereka yakin dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya yang terlihat sulit, dan memiliki mindset bahwa hal 

tersebut bukanlah sesuatu yang harus di hindari. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wasito (2004) membuktikan bahwa 

Efikasi diri berpengaruh secara langsung terhadap prestasi akademik. Namun 

disisi lain, Poerwati (2009) membuktikan bahwa motivasi dan perilaku belajar 

tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2013) ditemukan bahwa nilai hasil rata-

rata mahasiswa yang bekerja lebih tinggi dibandingkan nilai hasil belajar 

mahasiswa tidak bekerja. Sedangkan Daulay dan Rola (2009) menemukan bahwa 

nilai rata-rata mahasiswa yang tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan 

mahasiswa yang bekerja.  

Penelitian ini terdiri dari mahasiswa Konvensional dan Syariah Strata 2 

(S2) dari STIE Indonesia Banking School sebagai objek penelitian. Fokus utama 

dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara motivasi, perilaku belajar, 

efikasi diri terhadap prestasi akademik. Untuk mengetahui jumlah populasi 

mahasiswa aktif mahasiswa Manajemen dan Akuntansi di STIE Indonesia 

Banking School dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.2 Jumlah Populasi Mahasiswa S2 Semester 1 Jurusan Konvensional 

dan Syariah Semester 1 Tahun akademik 2014-2015 

Semester Konvensional Syariah 

1 26 26 

Total Mahasiswa 52 Mahasiswa 

Sumber: Bagian Akademik STIE IBS 

 

Dengan adanya beberapa fenomena yang telah di sebutkan tampak bahwa 

motivasi, perilaku belajar, dan efikasi diri memiliki pengaruh terhadap prestasi 

akademik mahasiswa, maka atas dasar tersebut peneliti mengangkat judul 

“Peningkatan Prestasi Akademik melalui Motivasi, Perilaku Belajar, Efikasi 

Diri : Studi Pada Mahasiswa S2 IBS yang kuliah sambil bekerja”. 

 

1.2. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. 

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai 

dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Penulis membatasi masalah hanya pada 

motivasi, perilaku belajar, efikasi diri terhadap prestasi akademik antara 

mahasiswa S2 yang kuliah sambil bekerja pada STIE Indonesia Banking School. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2014), bekerja adalah kegiatan 

melakukan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah, 

pengertian lain bekerja adalah alternatif yang dapat memberikan kepuasan, karena 

kemampuan yang mereka miliki dapat bermanfaat dalam menghasilkan uang. Dari 

hasil observasi yang didapat dalam penelitian ini mahasiswa yang kuliah pada S2 
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pada STIE Indonesia Banking School diketahui bahwa seluruh mahasiswanya 

adalah memiliki status sebagai pekerja yang bekerja di berbagai macam 

perusahaan terutama pada bank yang ingin menambah wawasannya lagi dan 

kemudian ingin menerapkan teori yang mereka peroleh di dalam perkuliahannya 

sesuai dengan jenjang karir yang sedang mereka jalankan. 

Dari segi responden, penelitian hanya dilakukan kepada mahasiswa Strata 

2 (S2) semester 1 konsentrasi Konvensional dan Syariah pada STIE Indonesia 

Banking School yang bekerja karena mahasiswa pada semester ini masih 

merupakan mahasiswa awal yang baru saja memulai lagi kuliahnya dan mereka 

juga sambil bekerja, alasannya untuk mengetahui bagaimana motivasi, perilaku 

belajar dan efikasi diri dari seorang mahasiswa untuk meningkatkan prestasi 

akademiknya di sela-sela pekerjaan yang juga sedang mereka jalani. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

ditemukan di dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang di temukan 

untuk di buktikan kebenarannya. Oleh karena itu, peneliti menentukan masalah 

yang akan di teliti, yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap prestasi akademik mahasiswa 

S2 STIE IBS yang bekerja? 

2. Bagaimanakah pengaruh perilaku belajar terhadap prestasi akademik 

mahasiswa S2 STIE IBS yang bekerja? 

3. Bagaimanakah pengaruh efikasi diri terhadap prestasi akademik 

mahasiswa S2 STIE IBS yang bekerja? 
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4. Apa variabel yang paling dominan mempengaruhi prestasi akademik 

mahasiswa S2 STIE IBS yang bekerja?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap prestasi akademik 

mahasiswa S2 STIE IBS yang bekerja di STIE IBS. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh perilaku belajar terhadap prestasi 

akademik mahasiswa S2 STIE IBS yang bekerja di STIE IBS.  

3. Menguji dan menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap prestasi 

akademik mahasiswa yang bekerja di STIE IBS. 

4. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi prestasi 

akademik pada mahasiswa S2 yang bekerja di STIE IBS. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat terhadap perkembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi 

Sumber Daya Manusia. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan motivasi, 

perilaku belajar, efikasi diri, dan prestasi akademik. 
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2. Bagi Penulis 

Berguna agar penulis mampu menerapkan ilmu yang didapat semasa 

berada di bangku kuliah dan untuk memenuhi sebagian syarat lulus strata 

satu di STIE Indonesia Banking School. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih mempermudah 

penyampaian informasi berdasarkan aturan yang logis dari penelitian yang 

dilakukan serta memberikan gambaran mengenai apa yang akan diuraikan dalam 

penulisan ini. Untuk lebih jelasnya, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang 

terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai  latar belakang, pembatasan, perumusan, tujuan 

dan manfaat dari penelitian.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan penelitian, seperti teori mengenai motivasi, perilaku belajar, 

efikasi diri, dan prestasi akademik serta kerangka dan hipotesisnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis 

dan interpretasinya. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan 

penelitian serta saran-saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.  

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi pada motivasi, perilaku belajar, 

Efikasi diri, dan prestasi akademik. 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.1.Pengertian Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. 

Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. 

Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM hanyalah masalah yang 

berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.  

Menurut Hasibuan (2008), MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Untuk memahami 

definisi atau makna dari sumber daya manusia, berikut dikemukakan beberapa 

teori mengenai pengertian dan definisi tentang Sumber Daya Manusia : 

a. Menurut Rivai (2009) MSDM merupakan salah satu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat fungsi atau bidang 

produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian.  

b. Edwin B. Flippo dalam buku Suwanto dan Priansa (2011) mengemukakan 

bahwa manajemen personalia merupakan perencanaan, pengorganisasian, 
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pengarahan,dan pengawasan dari pada pengembangan, pemberian balas 

jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia 

ke suatu titik akhir dimana tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan 

masyarakat. 

2.1.1.2.Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Rivai (2009) manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai 

suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Artinya tujuan dapat dicapai bila 

dilakukan oleh satu orang atau lebih. Sementara itu manajemen SDM sebagai 

suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan 

manusia dalam suatu perusahaan. unsur dalam manajemen adalah tenaga kerja 

pada suatu perusahaan, sehingga dalam Manajemen SDM  faktor yang 

diperhatikan adalah manusianya itu sendiri.  

Saat ini banyak perusahaan menyadari bahwa SDM merupakan masalah 

perusahaan yang paling penting, karena melalui sumber daya manusialah yang 

menyebabkan sumber daya lain dalam perusahaan dapat berfungsi/ dijalankan 

atau dilaksanakan. Disamping itu SDM menciptakan efisiensi dan efektifitas 

perusahaan. Melalui SDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan 

untuk menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada 

dalam lingkungan organisasinya agar tujuan-tujuan yang diinginkannya tercapai. 

2.1.2. Pendidikan Tinggi 

2.1.2.1.Pengertian Pendidikan Tinggi 

1. Menurut Agus, (2011) yang dikutip di dalam sebuah artikel, Dalam 

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di 

perguruan tinggi atau yang biasa disebut pendidikan kampus adalah 
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pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi 

daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 

2. Menurut Hasibuan (2010) Metode pendidikan adalah usaha untuk 

meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin bawahannya 

secara efektif. Seorang manajer yang efektif pada jabatannya akan 

mendapatkan hasil yang optimal. Hal inilah yang memotivasi untuk 

mendapatkan pendidikan dari seorang mahasiswa. 

2.1.2.2.Tujuan Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Tinggi Menurut  PP No. 60 Tahun 1999 

tentang Pendidikan Tinggi (PT), Pasal 2, adalah : 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional. 

2.1.2.3.Tugas Utama Perguruan Tinggi 

Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan merupakan kegiatan dalam 

upaya menghasilkan manusia terdidik. Penelitian merupakan kegiatan dalam 

upaya menghasilkan pengetahuan empiris, teori, konsep dan metodologi. 
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Sedangkan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. 

Poerwati (2010). 

2.1.3. Motivasi 

Menurut Ryan& Deci (2000) Termotivasi berarti tergerak untuk 

melakukan sesuatu. Seseorang yang merasa tidak memiliki dorongan atau 

inspirasi untuk bertindak dapat di artikan tidak memiliki motivasi/ tidak 

termotivasi, sedangkan seseorang yang  untuk bertindak demikian dicirikan 

sebagai tidak termotivasi, sedangkan seseorang yang memiliki dorongan untuk 

bertindak dapat di anggap termotivasi. 

Motivasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu 

motivasi dan belajar yang keduanya mempunyai pengertian berbeda namun 

merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Secara sederhana motivasi belajar 

adalah kondisi psikologis yang mendorong mahasiswa untuk belajar dengan 

senang dan bersungguh-sungguh. Dengan adanya motivasi belajar yang baik 

mahasiswa akan merasa senang dan bersemangat dalam belajarnya sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas dari proses pembelajaran dan hasil belajar dari mahasiswa 

itu sendiri.  

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2012) motivasi belajar adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling 

dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan. Menurut Sardiman (2012) 

mengatakan bahwa motivasi adalah menggerakkan siswa untuk melakukan 

sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Menurut Armstrong (2006) motivasi 

muncul dalam dua bentuk dasar, yaitu motivasi intrinsic dan motivasi extrinsic. 
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Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri seseorang. Mahasiswa yang memiliki 

motivasi intrinsik, secara sadar akan melakukan kegiatan yang berkaitan dalam 

pencapaian prestasi yaitu belajar. Hal tersebut dipilih atas keinginan untuk selalu 

maju dalam belajar, keinginan tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran positif 

bahwa ilmu yang dipelajari akan berguna dimasa depan.  

Motivasi belajar sangat diperlukan dalam aktivitas belajar terutama dalam 

belajar sendiri. Sedangkan motivasi belajar dikatakan motivasi ekstrinsik ketika 

mahasiswa menempatkan tujuan belajar diluar faktor-faktor situasi belajar seperti 

untuk mencapai angka tinggi, memperoleh gelar dan kehormatan. Motivasi adalah 

sesuatu yang kompleks, untuk dapat memotivasi secara efektif perlu dipahami 

proses dasar motivasi. Pengaruh dalam motivasi dapat dijelaskan melalui gambar 

berikut: 

Gambar 2.1 Pengaruh-pengaruh terhadap Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Michael Armstrong, “A Handbook of Human Resouce Management”, 

(2006) 

 

Motivasi juga bermakana sebagai usaha yang dapat menyebabkan 

seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin 
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mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya. McClelland menunjukan bahwa motivasi berprestasi mempunyai 

kontribusi sampai 64% terhadap prestasi belajar dimana hal tersebut menunjukkan 

adanya korelasi signifikan antara motivasi dan belajar (Suprijono, 2013). 

Berdasarkan dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan dorongan diri dari dalam atau dari luar diri seseorang untuk 

belajar dengan giat agar dapat mencapai tujuannya. 

 

2.1.3.1.Fungsi Motivasi 

Untuk meraih prestasi, diperlukan adanya motivasi dalam setiap diri 

mahasiswa. Suprijono (2013) berpendapat bahwa motivasi belajar berkaitan erat 

dengan tujuan belajar. Terkait dengan hal tersebut, motivasi mempunyai fungsi:  

a. Mendorong peserta didik untuk berbuat. Motivasi sebagai pendorong atau 

motor dari setiap kegiatan belajar dalam rangka pencapaian prestasi.  

b. Menetukan arah kegiatan pembelajaran yakni ke arah tujuan belajar yang 

hendak dicapai. Motivasi belajar memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran.  

c. Menyeleksi kegiatan pembelajaran, yakni menentukan kegiatan-kegiatan 

yang sesuai dengan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan menyeleksi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang 

bagi pencapaian tujuan tersebut. 
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2.1.3.2.Teori Motivasi 

Telah dikembangkan teori motivasi dari sudut psikologi yang dapat 

diimplementasikan dalam manajemen sumber daya manusia dilingkungan suatu 

universitas. Kelima teori ini adalah: 

1. Teori Dua Faktor dari Frederick Hezberg 

2. Teori Prestasi (Achievement) dari David McClelland 

3. Teori Perilaku dari Skinner 

4. Teori Harapan dari Lewin dan Vroom 

5. Teori Tujuan sebagai Motivasi 

Teori-teori ini membahas tentang sesuatu yang mendorong (motivator) 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk juga yang disebut belajar 

disebuah universitas. Oleh karena itu teori-teori tersebut dikelompokkan dalam 

“teori isi atau teori kepuasaan (ContentTheories)”. 

Berikutnya tiga teori yang disebut terakhir dalam urutan tersebut di atas, 

adalah teori-teori motivasi yang terfokus pada “bagaimana” mendorong manusia 

agar berbuat sesuatu, termasuk juga dalam belajar di sebuah universitas. Dengan 

demikian teori motivasi tersebut membahas cara-cara dan langkah-langkah dalam 

memberikan dorongan, sehingga dikategorikan sebagai “teori proses”. 

 

1. Teori Dua Faktor dari Frederick Hezberg 

Menurut Herzberg dalam (Usman, 2011), ada dua jenis faktor yang 

mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan 

diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor higiene (faktor 

ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor hygiene 
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memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk 

didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, 

dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi 

seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya 

adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor 

intrinsik). Dalam implementasinya di lingkungan sebuah universitas, teori 

ini menekankan pentingnya menciptakan/mewujudkan keseimbangan 

antara kedua faktor tersebut. 

2. Teori Prestasi (Achievement) dari David McClelland 

Teori ini mengklasifikasi motivasi berdasarkan akibat suatu kegiatan 

berupa prestasi yang dicapai, temasuk juga dalam belajar. Dengan kata lain 

kebutuhan berprestasi merupakan motivasi dalam pelaksanaan proses belajar. 

Dalam hubungannya dengan teori Maslow, berarti motivasi ini terkait dengan 

kebutuhan pada urutan yang tinggi, terutama kebutuhan aktualisasi diri dan 

kebutuhan akan status mahasiswa. Kebutuhan ini memerlukan dan 

mengharuskan seseorang mahasiswa melakukan kegiatan belajar, agar 

menguasai keterampilan yang memungkinkan seorang mahasiswa mencapai 

suatu prestasi. Jikadihubungkan dengan teori dua faktor, jelas bahwa prestasi 

termasuk klasifikasi faktor sesuatu yang memotivasi (motivator) dalam 

melaksanakan pelajarannya. 

3. Teori Perilaku dari Skinner 

Teori ini banyak dipergunakan dan fundamental sifatnya dalam proses 

belajar, dengan mempergunakan prinsip yang disebut “Hukum pengaruh (Law 

Of Effect)” yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi 
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pemuasan cendrung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi 

hukuman cendrung tidak diulang. Jadi, perilaku individu di masa mendatang 

dapat diramalkan atau dipelajari. 

4. Teori Harapan dari Lewin dan Vroom 

Teori dari Vroom dalam Usman (2009) tentang cognitive theory of 

motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang 

ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat 

dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi seseorang 

ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

1. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas 

2. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika 

berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk 

mendapatkan outcome tertentu). 

3. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, 

atau negatif.Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang 

melebihi harapan motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang 

dari yang diharapkan. 

 

5. Teori Tujuan sebagai Motivasi 

Menurut Robbins dan Judge (2008) Edwin Locke berpendapat bahwa 

Teori tujuan mencoba menjelaskan hubungan-hubungan antara niat atau 

intentions (tujuan-tujuan dengan prilaku).Setiap individu, meskipun belajar pada 

kelas yang sama pasti akan memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan akan 
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berfungsi sebagai motivasi dalam belajar, yang mendorong mahasiswa untuk 

memilih alternatif cara belajar yang terbaik atau yang paling efektif dan efisien. 

Teori tujuan ini, dapat juga ditemukan dalam teori motivasi harapan. 

Individu menetapkan sasaran pribadi yang ingin dicapai. Sasaran pribadi 

memiliki nilai kepentingan pribadi (valence) yang berbeda-beda. Proses 

penetapan tujuan (goal setting) dapat dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri. 

Bila didasarkan oleh prakarsa sendiri, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

individu bercorak proaktif dan dan ia akan memiliki keikatan atau komitmen 

besar untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan yan telah ia tetapkan. Dalam 

penetapan tujuan itu ada mekanismenya yaitu tujuan adalah yang mengarahkan 

perhatian, tujuan adalah yang mengatur upaya, tujuan adalah meningkatkan 

persistensi dan tujuan adalah menunjang strategi untuk dan rencana kegiatan. 

2.1.3.3. Prinsip Motivasi 

Menurut (Djamarah, 2002) “Motivasi memiliki peranan strategis dalam 

aktivitas belajar seseorang, tidak ada satu orang pun yang belajar tanpa motivasi”. 

Agar peranan motivasi lebih optimal, maka harus dipahami bahwa ada beberapa 

prinsip motivasi dalam belajar, yaitu:  

1. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. 

Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. 

Minat adalah motivasi dalam belajar.Namun minat bekum menggerakan 

seseorang untuk melakukan kegiatan.Sedangkan motivasi sudah 

menunjukkan adanya aktivitas nyata. 
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2. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar. 

Motivasi intrinsik akan membuat seseorang sedikit terkena pengaruh dari 

luar, sedangkan motivasi ekstrinsik akan berakibat kecenderungan atau 

ketergantungan terhadap segala sesuatu diluar dirinya.  

3. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. 

Meski hukuman diberlakukan untuk memicu semangat belajar, tetapi 

masih lebih baik penghargaan berupa pujian.Setiap orang lebih senang 

dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun juga. 

4. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. 

Kebutuhan yang tidak bisa dihindari peserta didik adalah keinginannya 

untuk menguasai sejumlah ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah 

seseorang belajar, karena jika tidak belajar berarti tidak akan mendapatkan 

ilmu pengetahuan.  

5. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. 

Individu yang mempunyai motivasi belajar selalu yakin dapat 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan dan membuahkan hasil 

yang akan berguna tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di hari-hari 

mendatang.  

6. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. 

Dari berbagai hasil penelitian, selalu disimpulkan bahwa motivasi 

mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi seseorang 

selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seorang anak 
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didik. Motivasi mendorong upaya seseorang untuk pencapaian prestasi, hal 

tersebut menjadi dasar bahwa motivasi melahirkan prestasi. 

2.1.3.4.Fungsi Motivasi 

Untuk meraih prestasi, diperlukan adanya motivasi dalam setiap diri 

mahasiswa.(Suprijono, 2013) berpendapat bahwa motivasi belajar berkaitan erat 

dengan tujuan belajar. Terkait dengan hal tersebut, motivasi mempunyai fungsi:  

a. Mendorong peserta didik untuk berbuat. Motivasi sebagai pendorong atau 

motor dari setiap kegiatan belajar dalam rangka pencapaian prestasi.  

b. Menetukan arah kegiatan pembelajaran yakni ke arah tujuan belajar yang 

hendak dicapai. Motivasi belajar memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran.  

c. Menyeleksi kegiatan pembelajaran, yakni menentukan kegiatan-kegiatan 

yang sesuai dengan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan menyeleksi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang 

bagi pencapaian tujuan tersebut. 

2.1.4. Perilaku Belajar 

Winardi (2007) menganalisis perilaku individu dan performanya dengan 

memperhatikan tiga aspek yang secara langsung mempengaruhi perilaku 

individual. Ketiga macam aspek yang mempengaruhi perilaku (behavior) adalah 

individual (individual), keorganisasian (organizational) dan psikologikal 

(psychological). Sehingga tercipta fungsi B = f (I,O,P). 

Hal ini dapat dilihat dari pemikiran Bandura mengenai perilaku dalam 

Social Cognitive Theory yang menyadari pentingnya konsekuensi lingkungan 
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(social) dan konsekuensi personal (cognitive) yang terdapat dalam interaksi 

segitiga yang saling berpengaruh seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2. Cognitive Theory: Social Learning 

 

Sumber: Careers NZ 

Dari gambar diatas dapat dipastikan bahwa perilaku dipengaruhi oleh 

individu dan lingkungan. Faktor individu merupakan faktor instrinsik atau faktor 

yang berasal dari dalam. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor 

ekstrinsik atau faktor yang berasal dari luar. Namun sejatinya kedua faktor 

tersebut saling memiliki keterkaitan terhadap pembentukan perilaku. 

Dalam kegiatan pembelajaran, aspek individual ditentukan oleh 

kemampuan (ability) dan keterampilan dalam belajar. Kemampuan merupakan 

sebuah sifat yang memungkinkan seseorang melaksanakan suatu tindakan atau 

pekerjaan. Sedangkan keterampilan merupakan kompetensi yang berkaitan 

dengan tugas. Kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang 

memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Keterampilan adalah 

kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan oleh 

seseorang pada waktu yang tepat (Winardi, 2007). 
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2.1.4.1.Teori Perilaku 

Suprijono (2013) menyatakan bahwa teori perilaku berakar pada 

pemikiran behaviorisme. Behaviorisme menekankan arti penting antara 

pengalaman dan perilaku. Dalam perspektif behaviorisme pembelajaran diartikan 

sebagai proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan balas. Pembelajaran 

merupakan proses pelaziman yang mengharapkan adanya perubahan perilaku 

berupa kebiasaan sebagai hasil dari pembelajaran.  

Teori perilaku dibedakan menjadi pengondisian klasik (classical 

conditioning) dan pengondisian operan (operant conditioning). Menurut Luthans 

(2006) Ivan Petrovich Pavlow dan John B. Watson sebagai ahli perilaku klasik 

menyinggung pembelajaran dalam kaitannya dengan hubungan antara stimulus 

dan respon (S-R), sedangkan B.F. Skinner sebagai ahli perilaku operan memberi 

perhatian kepada hubungan antara respon dan stimulus (R-S). Berikut adalah 

penjelasan dari masing-masing teori : 

a. Classical Conditioning  

  Pengondisian klasik tumbuh berdasarkan studi dari Pavlov yang 

diangap paling terkenal yang pernah dilakukan dalam ilmu perilaku yaitu 

eksperimen dengan menggunakan anjing sebagai subjek 

eksperimen.Sebuah operasi bedah sederhana memungkinkan Pavlov 

mengukur secara akurat jumlah air liur yang dikeluarkan seekor anjing. 

Ketika dia memberikan sepotong daging (stimulus refleks yang tidak 

dikondisikan), anjing tersebut menunjukkan peningkatan nyata dalam 

memproduksi air liur (respon diluar kebiasaan).Tetapi ketia dia 

membunyikan lonceng (stimulus netral), anjing tersebut tidak 

Peningkatan Prestasi..., Kezia Imannuela, Ma.-IBS, 2015



27 
 

mengeluarkan air liur. Langkah selanjutnya adalah membunyikan lonceng 

bersamaan dengan datangnya daging. Setelah berulang kali melakukan hal 

tersebut, Pavlov membunyikan lonceng tanpa mengeluarkan daging dan 

anjing tersebut hanya mengeluarkan air liur ketika lonceng berbunyi 

sehingga diketahui bahwa anjing tersebut mengalami kondisi klasik. 

Sehingga classical conditioning dapat didefinisikan sebagai jenis 

pengondisian dimana individu merespon beberapa stimulus diluar 

kebiasaan dan menghasilkan respon yang baru (Robbins dan Judge, 2008). 

  Sedangkan (Luthans, 2006) mengartikan classical conditioning 

sebagai “Process in which a formerly stimulus, when paired with 

unconditioned stimulus, become a conditioned stimulus that elicits a 

conditioned respons; in other word, the S-R connection is learned”. 

  Berdasarkan hubungan S-R yang telah dijelaskan, dirangkum 

sebuah konsep penting dimana rangsangan berkondisi yang dipasangkan 

dengan rangsangan yang tidak dikondisikan akan menghasilkan respon 

berkondisi. Karena rangsangan berkondisi akan mengambil sifat-sifat dari 

rangsangan tidak berkondisi. 

b. Operant Conditioning  

  Pengondisian operan secara khusus menitikberatkan pada 

pembelajaran yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku, atau 

R-S. Skinner seorang ahli perilaku operant menganggap reinforcement 

merupakan faktor penting dalam belajar, hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan Skinner Luthans (2006) “The greater part of the behavior of an 

organism was under the conrol of stimuli which were effective only 
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because they were correlated with reinforcing consequences”. Skinner 

juga menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi konsekuensi, bukan 

pengondisian klasik yang membangkitkan stimuli.  

   Ada atau tidaknya konsekuensi dari perilaku yang dihasilkan akan 

mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengulang perilakunya. 

Dengan demikian, reinforcement berperan sebagai penguat perilaku dan 

meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan terulang. Dengan kata lain 

kemungkinan besar individu melakukan perilaku yang diharapkan jika mereka 

ditegaskan secara positif untuk melakukannya.  

   Dari berbagai penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam pengondisian 

operan, individu belajar untuk berperilaku sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Konsekuensi 

dari perilaku seseorang juga memegang peranan penting dalam penentuan 

perilaku seseorang di kemudian hari 

 Suprijono (2013) mengemukakan ciri-ciri teori perilaku yaitu : 

a. Menekankan peranan lingkungan 

b. Mementingkan pembentukan reaksi atau respons 

c. Menekankan pentingnya latihan 

d. Mementingkan mekanisme hasil belajar 

e.  Mementingkan peranan kemampuan 

 

2.1.5.  Efikasi Diri (Self Efficacy) 

Efikasi diri merupakan suatu konsep mengenai keyakinan individu akan 

kemampuannya yang pertama kali diperkenalkan oleh Bandura dalam social 
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cognitive theory. efikasi diri merupakan penilaian individu mengenai 

kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan untuk mencapai 

prestasi.Bandura berpendapat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada 

kepercayaan seseorang mengenai kemampuan dalam mengontrol peristiwa-

peristiwa yang mempengaruhi hidup mereka. 

Didalam (Li, 2012), Feltz et al.(2007) mengatakan efikasi diri adalah 

“keyakinan seorang individu bahwa mereka dapat berhasil mencapai tingkat  

tertinggi di dalam mencapai tujuan akademik tertentu”. Di dalam teorinya, 

Bandura menyatakan bahwa efikasi diri memiliki peran dalam menentukan 

bagaimana individu merasa, berpikir dan memotivasi diri mereka sendiri, yang 

kemudian pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan hasilnya.  

Efikasi diri memiliki kaitan dalam mengatasi permasalahan yang akan 

mempengaruhi tingkat stress dan depresi yang dialami seseorang ketika berada 

dalam situasi yang sulit dan mengancam (Riani dan Farida, 2006). Individu yang 

yakin dapat mengatasi ancaman tidak akan terganggu dalam proses pencapaian 

tujuan dan berani untuk menghadapi ancaman tersebut. Karena itu, efikasi diri 

terkait dengan proses untuk mencapai prestasi. 

 

2.1.5.1.Dimensi Efikasi diri 

Bandura mengemukakan bahwa Efikasi diri seseorang dapat dibedakan 

menjadi tiga dimensi yang memiliki manfaat penting terhadap prestasi Riani dan 

Farida (2006). Dimensi tersebut adalah: 
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1. Magnitude  

Hal ini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas (level of difficulty) dan 

keyakinan untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Individu akan lebih 

memiliki efikasi diri yang tinggi ketika menghadapi tugas yang lebih 

sederhana.  

2. Generallity  

Hal ini berkaitan dengan seberapa luas bidang atau tugas pekerjaan yang 

diyakini dapat dicapai oleh seseorang. Semakin tinggi efikasi diri yang 

dimiliki seseorang, menandakan bahwa individu mampu menguasai 

beberapa bidang sekaligus untuk menyelesaikan suatu tugas. 

3. Strength  

Hal ini berkaitan dengan keteguhan hati terhadap keyakinan individu 

bahwa ia akan berhasil menyelesaikan suatu masalah. Kekuatan juga 

mengacu pada penilaian terhadap tugas akan mendorongnya untuk dapat 

meraihnya. 

 

2.1.6. Prestasi Akademik 

Menurut (Chen, 2007) di dalam (Li,2012) prestasi akademik adalah suatu 

prestasi seorang mahasiswa di saat perkuliahan. Sedangkan menurut (Watanabe, 

2005) prestasi akademik adalah pencapaian nilai rata-rata mahasiswa selama satu 

semester. Maka dapat di simpulkan pengertian dari prestasi merupakan sesuatu hal 

yang di kerjakan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. 

Menurut Sudjana dalam (Ariwibowo, 2012), “Prestasi belajar merupakan 

hasil-hasil belajar mahasiswa dengan kriteria tertentu”. Hal ini menandakan 
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bahwa objek yang dinilai dari prestasi akademik adalah hasil belajar mahasiswa. 

Prestasi akademik merupakan hasil akhir yang diterima oleh mahasiswa dari 

kegiatan mereka yang dilakukan selama periode proses belajar mengajar didalam 

suatu lingkup akademiknya. 

2.1.6.1.Jenis Prestasi Akademik 

Menurut Herman Anguinis (2013), terdapat dua aspek kinerja yang 

menonjol:  

1. Task performance (Kinerja tugas)  

Kinerja tugas harus dipertimbangkan secara terpisah karena tidak selalu 

terjadi secara bersama-sama. Seorang karyawan bisa saja sangat mahir dalam 

tugasnya, namun memiliki nilai yang rendah dalam kinerja kontekstualnya.  

2. Kinerja tugas terdiri dari :  

a. Aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi barang dan jasa.  

b. Aktivitas yang membantu dengan proses merubah dengan pengisian dari 

bahan baku, mendistribusikan produk yang sudah jadi, atau memberi 

perencanaan penting, mengkoordinasi, mengawasi, atau fungsi staf yang 

tidak dapat organisasi lakukan secara efektif dan efisien.  

3. Contextual performance (kinerja kontekstual) 

Didefinisikan sebagai kegiatan yang memberi kontribusi terhadap keefektifan 

dengan menyediakan sebuah lingkungan yang baik dimana tugas kinerja 

dapat terjadi atau selesai. Kegiatan kinerja kontekstual mencakup :  

a. Bertahan dengan antusias dan mengerahkan segala usaha jika perlu dalam 

menyelesaikan tugas sendiri dengan sukses (contoh; menjadi tepat waktu 

dan jarang absen, mengeluarkan usaha yang lebih dalam pekerjaan). 
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b. Secara sukarela dalam mengerjakan tugas yang tidak formal dari bagian 

pekerjaan (contoh; menyarankan perbaikan organisasi, membuat saran 

yang membangun)  

c. Membantu dan berkerja sama dengan karyawan lain (contoh; membantu 

rekan kerja dan pelanggan).  

d. Mengikuti aturan dan prosedur organisasi (contoh; mengikuti perintah dan 

regulasi, menunjukan rasa hormat dalam otoritas, sesuai dengan nilia-nilai 

dan kebijakan pemerintah). 

e. Mendukung, mensuport, dan membela tujuan organisasi (contoh; loyalitas 

organisasi, menjelaskan tujuan organisasi kepada orang luar). 

Kedua dimensi tersebut merupakan dimensi yang sangat penting dalam 

menghitung sistem manajemen kinerja. Bayangkan bagaimana jika mahasiswa 

tidak mengerti mengenai task performance tetapi tidak bekerja baik mengenai 

contextual performance. Terdapat perbedaan antara kinerja tugas dan kontekstual 

yang memisahkan kelompok pekerjaan. 

Tabel 2.1 Perbedaan Perbedaan antara Kinerja Tugas dan Kontextual 

Kinerja 

 

Sumber: Robbins Coutler, Managemen (2012) 

 

Task Performance Contextual Performance 

Pekerjaan yang bervariasi Pekerjaan serupa diseluruh 
pekerjaan 

Menjalankan peran yang 
diberikan 

Tidak mungkin peran di 
resepkan 

Masa sebelumnya: 
kemampuan dan 
keterampilan 

Masa sebelumnya; kepribadian 
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2.1.6.2.Tujuan dan Manfaat Prestasi Akademik 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai 

hasil pengalaman dan latihan. Winkel berpendapat bahwa belajar pada manusia 

dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam hal 

pengetahuan dan nilai sikap Bahrudin dan Wahyuni dalam Satya Negara (2012). 

Karena belajar merupakan proses perubahan dari dalam diri individu dalam 

jangka waktu tertentu, maka belajar tidak hanya dapat dilakukan  disekolah tetapi 

juga dapat dilakukan dimana-mana.  

Menurut Nasrudin dalam Satya Negara (2012) tujuan prestasi dan manfaat 

yang ditimbulkan dari prestasi belajar adalah :  

1. Prestasi belajar dapat melatih individu untuk selalu berdisiplin dalam 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. 

2. Dapat menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan menjamin 

kepastian mengenai pendidikan anak didik. 

3. Untuk mengetahui potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 

anak didik.  

4. Sebagai alat dalam pembangunan dan pendayagunaan anak didik, sehingga 

dapat  diarahkan kearah yang lebih baik. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Variabel dan 

Metode 

Hasil 

Tjahjaning 

Poerwati 

(2010) 

Pengaruh Perilaku Belajar dan 

Motivasi terhadap Prestasi 

Akademik mahasiswa akuntansi 

di Universitas Stikubank 

(UNISBANK) Semarang 

Variabel 

Independen: 

Perilaku 

belajar dan 

Motivasi 

Variabel 

Dependen: 

Prestasi 

Akademik 

Metode: 

Analisis 

Linier Regresi 

Berganda 

 

Motivasi  

berpengaruh 

parsial 

terhadap 

prestasi 

akademik 

sedangkan 

perilaku belajar 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

prestasi 

akademik. 

Rizkhi Ika 

Purnama 

Sari 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh 

Proses Belajar Mengajar, 

Motivasi Belajar, dan 

Lingkungan Belajar 

Kampus terhadap 

Prestasi Belajar 

Mahasiswa 

FEB Undip 

Variabel 

Independen: 

Proses Belajar 

Mengajar, 

Motivasi 

Belajar, dan 

Lingkungan 

Belajar 

Dependen: 

Prestasi 

Belajar 

Variabel  

Metode: 

Analisis 

Linier Regresi 

Adanya 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara 

proses belajar 

mengajar, 

motivasi 

belajar dan 

lingkungan 

belajar 

terhadap 

prestasi 

belajar 
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Berganda 

Lauren E. 

Watanabe 

(2005) 

The Effect of College Student 

Employment on Academic 

Achievement  

 

Variabel 

Independen: 

Hours Work, 

Job Related to 

Student’s 

Major, Class 

Standing, 

Number of 

Credit, dan 

FlexibleWork 

Schedule  

Variabel 

Dependen :  

Academic 

Achievement 

Metode:  

Independent 

sample t-test 

dan A one-way 

analysis of 

variance  

Tidak ada 

variabel yang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

prestasi 

akademik  

 
 

Rendy 

Ilham 

Kosova 

Pengaruh Budaya Organisasi 

dan Lingkungan Akademik 

terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa (Study Pada STIE 

IBS Jakarta) 

Variabel 

Independen: 

Budaya 

Organisasi, 

Lingkungan 

Akademik 

Variabel 

Dependen: 

Prestasi 

Akademik 

Budaya 

Organisasi 

memiliki 

oengaruh 

signifikan 

terhadap 

prestasi 

akademik. 
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Mahasiswa 

Metode:  

Multiple 

Linear 

Regression 

Analysis. 

Hadi 

Warsito 

(2009) 

Hubungan antara self efficacy 

dengan penyesuaian akademik 

dan prestasi akademik 

Variabel 

Independen: 

Self Efficacy, 

Penyesuaian 

Akademik 

Variabel 

Dependen: 

Prestasi 

Akademik 

Metode: 

Multiple 

Regression 

 

Terjadi 

hubungan 

positif antara 

penyesuaian 

akademik 

terhadap 

prestasi 

akademik dan 

hubungan 

positif antara 

self efficacy 

terhadap 

prestasi 

akademik 

Maya 

Metriana 

(2014) 

Studi komparatif pengaruh 

Motivasi, Perilaku Belajar, Self 

Efficacy, Dan Status Kerja 

terhadap Prestasi Akademik 

antara mahasiswa bekerja dan 

tidak bekerja (Studi pada 

Mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponogoro) 

Variabel 

Independen: 

Motivasi, 

Perilaku 

Belajar, Self 

efficacy dan 

status kerja 

Variabel 

Dependen: 

Prestasi 

Akademik 

Motivasi, 

perilaku belajar 

dan self 

efficacy 

berpengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap 

prestasi 

akademik, 

sedangkan 

status kerja 
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tidak 

berpengaruh 

terhadap 

prestasi 

akademik 

mahasiswa di 

fakultas 

ekonomika dan 

bisnis di 

Universitas 

Diponegoro. 

 

2.3. Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.3.1. Rerangka Pemikiran 

 

       

   Ha1 

                

             Ha2 

 

             Ha3 

           

   

 

Sumber: Lauren E (2005), Poerwati (2009), Warsito (2009) yang dikembangkan 

oleh peneliti 

 

Motivasi (X1) 

 

Perilaku Belajar 
(X2) 

Efikasi Diri (X3) 

Prestasi 

Akademik (Y) 
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Berdasarkan model penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa 

hipotesis yang diringkas sebagai berikut: 

Ho1 :  Motivasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Ha1 :  Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik. 

Ho2 :  Perilaku belajar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Ha2 :  Perilaku belajar berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Ho3 :  Efikasi diri berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Ha3 :  Efikasi diri berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik. 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Akademik 

Menurut Bangun (2012) motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong 

orang lain untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya. 

Nurhidayati (2010) menyatakan bahwa prestasi belajar yang di capai oleh 

mahasiswa di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor 

internal diantaranya bakat, minat, motivasi dan tingkat intelegensi sedangkan 

faktor eksternal diantaranya adalah metode pembelajaran dan lingkungan dimana 

mahasiswa tersebut tinggal dan bersosialisasi. Salah satu faktor yang menentukan 

mahasiswa berhasil atau tidaknya adalah motivasi belajar. Karena motivasi 

Peningkatan Prestasi..., Kezia Imannuela, Ma.-IBS, 2015



39 
 

merupakan penggerak seluruh kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam 

dirinya untuk berjuang mendapatkan apa yang di inginkannya. 

Pengertian dari motivasi belajar itu sendiri adalah dorongan yang ada di 

dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Bagi mahasiswa yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi mereka akan cendrung lebih bersemangat 

untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar berbeda dengan mahasiswa yang 

memiliki motivasi belajar yang rendah mereka akan cendrung untuk tidak 

memperhatikan apa yang di berikan oleh dosen dan ingin cepat-cepat mengakhiri 

proses belajar mengajar. 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan secara sadar untuk 

mencapai tujuan. Motivasi seseorang tergantung kekuatan pada motifnya. Dari 

hasil penelitian yang di lakukan oleh Nurjannah (2010) bahwa terdapat hubungan 

positif antara motivasi dan prestasi akademik, semakin tinggi motivasi maka 

semakin baik prestasi akademik yang akan di capai oleh seorang mahasiwa. 

Motivasi juga sebagai penentu yang kuat untuk prestasi akademik. 

Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa motivasi belajar memiliki 

pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar mahasiswa, karena mahasiswa yang 

memiliki motivasi tinggi akan giat belajar untuk mencapai tujuannya yang 

ditunjukaan melalui hasil prestasi belajar yang baik dan meningkat.  

Oleh karena itu ada hubungan positif antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar, sehingga apabila motivasi belajarnya tinggi maka prestasi 

belajarnya akan meningkat sebaliknya apabila motivasi belajar rendah maka 

prestasi belajarnya akan mengalami penurunan. Berdasarkan uraian diatas, maka 

hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  
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Ho1 :  Motivasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Ha1 :  Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik. 

 

2.4.2. Pengaruh Perilaku Belajar terhadap Prestasi Akademik 

Perilaku belajar seseorang terbentuk dari sebuah siklus atas kegiatan yang 

dilakukan secara terus-menerus. Fenomena yang sering ditemukan 

mengindikasikan bahwa kegiatan menunda pekerjaan sering menghambat 

pencapaian prestasi belajar mahasiswa. Suprijono (2013) Menurut pandangan 

behaviorisme, perilaku dijelaskan melalui pengalaman dan dapat diamati, bukan 

melalui proses mental sehingga perilaku merupakan segala sesuatu yang dapat 

dilakukan dan dilihat secara langsung. Dijelaskan pula oleh Cronbach yang 

dikutip dari Suprijono (2013) “Learning is shown by a change in behavior as a 

result of experience”. Sehingga perilaku dapat dibentuk dan dirubah berdasarkan 

pengalaman untuk mengarah menjadi perilaku yang lebih baik. 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Hanifah dan Abdullah (2001) 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara perilaku belajar dan prestasi akademik, 

seorang mahasiswa yang memiliki perilaku belajar yang tinggi yaitu mau 

mengikuti setia pelajaran dengan baik, biasa membaca buku dan juga sering 

berkunjung ke perpustakaan akan dapat meningkatkan prestasi akademik dari 

seorang mahasiswanya. 

Dalam perguruan tinggi, perilaku belajar mahasiswa dinilai berperan kuat 

terhadap prestasi akademik baik untuk mahasiswa bekerja maupun tidak bekerja, 

karena sejatinya mahasiswa sudah mencapai tingkat kedewasaan yang cukup 
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sehingga dapat menentukan tindakan yang berkaitan pada pencapaian prestasi, 

mengingat peran dosen dalam perguruan tinggi hanya sebagai fasilitator. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

Ho2 :  Perilaku belajar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Ha2 : Perilaku belajar berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

2.4.3. Pengaruh Efikasi Diri terhadap Prestasi Akademik 

Dalam penelitian Warsito (2009) ditemukan bahwa efikasi diri 

berpengaruh secara langsung terhadap prestasi akademik. Jika seseorang memiliki 

efikasi diri yang tinggi maka dirinya akan mengerahkan usahanya lebih besar 

untuk menyelesaikan tugas, terlebih jika tugas yang dihadapi mempunyai tingkat 

kesulitan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ormrod (2008) 

bahwa individu dengan efikasi diri yang tinggi cenderung lebih banyak belajar 

dan berprestasi daripada mereka yang efikasi diri nya rendah. Sejalan dengan 

pendapat Damarstuti, Djastuti dan Yuniawan (2007), individu dengan efikasi diri 

tinggi akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik karena individu memiliki 

motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, emosi yang stabil dan kemampuannya 

untuk memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan sukses.  

Efikasi diri memberikan keyakinan kepada individu untuk dapat 

menguasai situasi yang sedang dan akan dihadapi sehingga menghasilkan hasil 

yang positif, sebaliknya tingkat stress dan kecemasan yang tinggi akan suatu hal 

yang belum pasti akan terjadi, menandakan rendahnya efikasi diri yang dimiliki 
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seseorang. Di samping itu, efikasi diri juga mempengaruhi perasaan dan pikiran 

seseorang dalam melakukan tugasnya. 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa efikasi diri akan membuat seseorang merasa lebih 

percaya diri dan menantang seseorang untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit 

ataupun mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan baik untuk 

mahasiswa bekerja maupun tidak bekerja. Maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho3 :  Efikasi diri berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Ha3 :  Efikasi diri berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.  

3.1. Objek Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) Objek penelitian adalah variabel yang 

merupakan problematika dari penelitian itu sendiri. Objek bisa berupa benda, 

orang atau suatu hal tertentu. Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber 

daya manusia yang berkaitan dengan motivasi, perilaku belajar, efikasi diri dan 

prestasi akademik. 

Di dalam penelitian ini objek yang di teliti adalah Mahasiswa S2 STIE 

Indonesia Banking School, sehingga sasaran responden dari penelitian ini adalah 

mahasiswa semester 1 S2 STIE IBS konsentrasi konvensional dan syariah yang 

masih aktif mengikuti perkuliahan. Penelitian ini dilakukan di STIE Indonesia 

Banking School objek yang di Teliti adalah kampus yang berada di: Jl. Kemang 

Raya no. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  

 

3.2. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan tipe 

penelitian hypothesis testing. Penelitian hypothesis testing bertujuan untuk 

mengecek kebenaran hasil penelitian yang bertujuan untuk mengecek kebenaran 

hasil penelitian lain atau penelitian sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2010). 

Metode penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional Design yang di ambil 

satu kali di dalam satu periode (Malhotra, 2010). 
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3.3. Data yang Dihimpun 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis : 

a. Data Primer 

Malhotra (2010) menjelaskan data primer adalah data yang diciptakan 

peneliti untuk tujuan menangani masalah khusus. Data primer dalam 

penelitian ini di peroleh dengan cara melakukan pembagian kuisioner 

kepada mahasiswa semester 1 S2 konsentrasi Konvensional dan Syariah 

pada STIE Indonesia Banking School.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud diluar 

masalah yang sedang ditangani (Malhotra, 2010). Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan tinjauan pustaka dari 

berbagai sumber seperti company profile STIE Indonesia Banking School, 

website STIE Indonesia Banking School, serta jurnal-jurnal penelitian 

sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian yang di teliti. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2010) Populasi merupakan keseluruhan dari subjek 

penelitian. Populasi di dalam penelitian ini adalah mahasiswa S2 STIE Indonesia 

Banking School yang kuliah sambil bekerja pada Semester 1 pada Konvensional 

sebanyak 26 mahasiswa dan pada konsentrasi Syariah sebanyak 26 Mahasiswa 

dengan total keseluruhan mahasiswa Semester 1 sebanyak 52 Mahasiswa. 

Menurut Malhotra (2010) sampel merupakan suatu sub kelompok dari sebuah 

populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian.  
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Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah nonprobabily sampling, yaitu purposive sampling. Teknik ini mencakup 

orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang di buat 

berdasarkan tujuan riset. Sedangkan di dalam populasi yang tidak sesuai dengan 

kriteria tidak di jadikan sampel. 

Menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2008) Metode perhitungan 

yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jumlah sampel secara 

relevan agar dapat mewakili populasi adalah dengan menggunakan rumus Slovin, 

yaitu sebagai berikut: 

  
 

      
 

Keterangan : 

n= ukuran sampel 

N= ukuran populasi 

e= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat di tolerir. 

Rumus ini dapat digunakan jika peneliti ingin mengetahui berapa besarnya 

populasi yang ingin di teliti. Dalam kasus ini jumlah populasi yang telah 

diketahui, yaitu sebanyak 52 orang mahasiswa semester 1 tahun akademik Ganjil 

2014/2015. Penentuan toleransi yang sering di gunakan pada banyak penelitian 

untuk kesalahan dari pengambilan sampel adalah sebesar 10%. Dengan demikian, 

perhitungan pengambilan sampel yang relevan sesuai dengan rumus slovin adalah 

sebagai berikut: 
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 = 34,2 Responden/ 35 Responden 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas dapat diketahui bahwa 

pengambilan sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk mewakili 

populasi adalah sebanyak 35 responden. 

 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Dari kelima variabel yang di hipotesiskan, memiliki alat ukur 

(measurement) berupa pernyataan yang digunakan di dalam kuisioner. Alat ukur 

yang di gunakan menggunakan skala likert dengan rentang 1 sampai 7. Angka 1 

merupakan tanggapan yang negatif, semakin menuju angka 7 tanggapan semakin 

bernilai positif. Dibawah ini terdapat variabel, definisi, alat ukur dan skala yang di 

gunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Scale 

Motivasi Proses yang 

menjelaskan 

intensitas, arah dan 

ketekunan usaha 

untuk mencapai 

suatu tujuan. 

(Robbins dan Judge, 

2008). 

 

(MO1) Belajar merupakan hal 

yang menarik untuk saya. 

(MO2) Saya merasa nyaman 

dengan pelajaran yang saya dapat. 

(MO3) Ilmu yang saya pelajari 

Relevan dengan keseharian saya. 

(MO4) Memahami ilmu 

pengetahuan memberikan saya 

rasa percaya diri. 

(MO5) Ilmu yang saya pelajari 

berhubungan dengan tujuan 

Likert 

1-7 
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pribadi saya. 

(MO6) Ilmu yang saya pelajari 

akan membantu saya untuk 

menjadi sukses. 

(MO7) Saya ingin mendapatkan 

hasil yang lebih baik dari teman 

saya. 

(MO8) Ketika saya merasa 

kesulitan di dalam belajar saya 

mencoba untuk mencari tahu apa 

penyebabnya. 

(MO9) Memiliki ilmu 

pengetahuan dapat membantu 

saya mendapatkan pekerjaan dan 

karir yang baik.  

 

(Glynn, Taasoobshirazi, & 

Brickman, 2009) 

Perilaku 

Belajar 

Perilaku belajar 

adalah kebiasaan, 

kemauan dan 

keterampilan belajar 

yang dimiliki oleh 

seseorang 

(Ginting, 2003) 

(PB10) Saya mempersiapkan diri 

dengan baik untuk dapat 

mengikuti kuliah walaupun 

sambil bekerja. 

(PB11) Saya selalu menyesuaikan 

diri untuk mengikuti kuliah sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan. 

(PB12) Belajar merupakan 

kewajiban untuk saya.   

(PB13) Menurut saya belajar 

merupakan kebutuhan.  

(PB14) Saya selalu membuat 

catatan ketika dosen 

menerangkan. 

Likert 

1-7 
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(PB15) Saya selalu tekun 

membaca dan mengulang 

pelajaran yang di berikan dosen. 

(PB16) Saya tekun belajar saat 

menghadapi ujian. 

(Poerwati, 2010)  

Efikasi 

Diri 

Keyakinan seorang 

mahasiswa kepada 

kemampuan dirinya 

sendiri bahwa 

mereka  

Bisa mendapatkan 

hasil yang baik 

dalam mendapatkan 

ilmu pengetahuan 

dan juga 

Tugas saat belajar. 

(Tuana, Chin and 

Shieh, 2005) 

(ED17) Saya yakin bisa lebih 

baik dari mahasiswa lainnya. 

(ED18) Saya yakin dapat 

memahami teori-teori yang di 

ajarkan di dalam kelas. 

(ED19) Saya yakin akan 

menerima nilai yang baik ketika 

di dalam kelas. 

(ED20) Walaupun bekerja saya 

yakin bahwa kemampuan belajar 

saya baik di bandingkan dengan 

mahasiswa yang lain. 

 

(Pintrich and Groot, 1990) 

Likert 

1-7 

Prestasi 

Akademik 

Hasil akhir yang 

diterima oleh 

mahasiswa dari 

kegiatan mereka 

yang dilakukan 

selama periode 

proses belajar 

mengajar didalam 

suatu lingkup 

akademiknya. 

(Ariwibowo, 2012) 

(PA21) Setelah mendapatkan 

ilmu di dalam mata kuliah, saya 

mau meningkatkan nilai akhir/ 

IPK saya. 

(PA22) Nilai mata kuliah yang 

saya dapatkan pada akhir 

semester adalah A. 

(PA23) Nilai IPK saya adalah 

diatas 3.00. 

 

(Li, 2012) 

Likert 

1-7 
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3.6. Metode Pengolahan Data 

3.6.1. Uji Instrumen 

Sebelum penyebaran kuisioner, dilakukan pengujian terhadap validitas dan 

reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian validitas dan 

reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan yang 

digunakan, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas memenuhi batasan yang 

disyaratkan. 

 

3.6.1.1. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui seberapa 

cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010). 

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 

terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik Pearson product 

moment (Priyatno, 2010). Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah: 

a. Jika r hitung > r tabel (α = 0,05) data dinyatakan valid 

b. jika r hitung < r tabel (α = 0,05) data dinyatakan tidak valid 

 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya 

tetap konsisten jika pengukuran diulang (Priyatno, 2010). Apabila suatu alat ukur 

digunakan berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur 

tersebut dianggap handal (reliabel).  
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Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. Metode 

pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. Menurut 

(Priyatno, 2010) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 

0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval atau rasio. Jika penelitian ini menggunakan metode 

parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari 

distribusi yang normal. 

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Adapun hipotesis dari uji One Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai 

berikut: 

 Ho : Residual data berdistribusi normal 

 Ha  : Resual data tidak terdistribusi normal 

Data dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 

0,05 (Priyatno, 2010). 
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3.6.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Terdapat beberapa 

metode pengujiannya, dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada 

model regresi, dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) 

dengan nilai determinasi secara serentak (R2), dan dengan melihat nilai eigenvalue 

dan condition index. 

Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat melalui nilai Tolerance 

dan VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka 

semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas, dimana jika Tolerance 

lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Priyatno, 2010). 

 

3.6.2.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali, 2006).  

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi 

yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan 

pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

atau agar lebih valid dapat di lakukan dengan uji Spreaman’s Rho. Pengujian ini 
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menggunakan metode tersebut yaitu mengkorelasikan variabel dengan 

residualnya. (Priyatno, 2010). Sebelum melakukan pengujian, lebih dahulu 

disusun hipotesisnya, yaitu: 

 Ho  : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

 Ha  : Terdapat heteroskedastisitas  

Pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah dengan menggunakan 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen 

residual memberikan signifikansi lebih dari 0,05 (sig > 005) maka dapat dikatakan 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau Ha diterima. 

 

3.6.3. Uji Model Analisis 

3.6.3.1. Analisis Regresi Berganda 

Secara umum analisis regresi berganda pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih 

variabel independent (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi seberapa besar pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel 

independent yang diketahui (Ghozali, 2006). 

Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu variabel independent, yaitu 

Motivasi (X1), Perilaku Belajar (X2) dan Efikasi diri (X3), maka disebut sebagai 

persamaan regresi berganda. Dan variabel dependen Presasi akademik (Y) 

Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini : 

Y = bo + b1 x1i+ b2 X2i+ b3 X3i + ei 
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Notasi variabel sebagai berikut : 

Y  = Variabel Prestasi Akademik 

b0 = Kontstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

X1 = Variabel Motivasi 

X2 = Variabel Perilaku Belajar 

X3 = Variabel Efikasi diri 

i = Cross Section Identifiers 

3.6.4. Uji Hipotesis 

3.6.4.1. Uji T  

Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui  

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan  nilai thitung dengan nilai ttabel. Taraf 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai 

tersebut merupakan ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. 

Menentukan t hitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 

sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 

(dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). Adapun kriteria 

pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

Ho tidak dapat ditolak jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 
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3.6.4.2. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependent (Priyatno, 2010). Nilai 

determinasi adalah antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R2 ≤ 1. Jika R mendekati 1 (satu) 

maka garis regresi semakin baik karena mampu menjelaskan data aktualnya. 

Bilamana  nilai R2 semakin kecil maka kemampuan variabel independent dalam 

menjelaskan variabel dependent semakin terbatas. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sekilas Mengenai STIE Indonesia Banking School 

Indonesia Banking School (IBS) merupakan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi yang menyelenggarakan program studi Akuntansi dan Manajemen 

dengan konsentrasi di bidang perbankan dan keuangan pada jenjang Strata Satu 

(S1) dan konsentrasi manajemen keuangan dan perbankan dengan konsentrasi 

konvensional dan syariah pada strata 2 (S2). Akreditasi program magister IBS 

pada saat ini adalah B. 

IBS didirikan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), 

suatu yayasan yang didirikan dan dibina oleh BANK INDONESIA. YPPI juga 

memiliki beberapa unit usaha lain, salah satunya adalah Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (LPPI), suatu lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang 

perbankan dengan pengalaman selama puluhan tahun dalam menghasilkan kader 

perbankan nasional yang banyak di antaranya kini menduduki posisi strategis di 

dunia perbankan Indonesia. LPPI dan IBS berada dalam satu lingkungan kampus 

yang sama dengan jalinan kerjasama yang saling mendukung kemajuan program 

di kedua lembaga. 
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4.1.2. Sejarah STIE Indonesia Banking School 

Pendirian Indonesia Banking School (IBS) pada dasarnya merupakan 

pengembangan kegiatan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 

sebagai lembaga nirlaba yang memberikan jasa kepada perbankan dan masyarakat 

terutama dalam membentuk tenaga bankir profesional, melalui kegiatan 

pendidikan, pelatihan, penelitian dan konsultasi. Secara historis LPPI sudah 

berperan dalam kegiatan-kegiatannya lebih dari 50 tahun, karena merupakan 

kelanjutan dari suatu lembaga pendidikan yang cikal bakalnya didirikan sejak 

tahun 1950-an. Kegiatan LPPI dimulai dari Akademi Bank, Pendidikan Tinggi 

Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), Lembaga Pengembangan Perbankan 

Indonesia (LPPI) dan Institut Bankir Indonesia (IBI). Sejak tahun 2004 lembaga 

ini kembali melakukan kegiatannya dengan nama LPPI lagi.  

LPPI melakukan kegiatannya dengan mengambil alih kegiatan IBI di 

bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan konsultasi sejak akhir Agustus 2003. 

Selama masa peralihan sampai akhir 2003, lembaga ini masih melakukan 

kegiatannya dengan nama IBI, dan sejak tahun 2004 menjadi LPPI. Lembaga ini 

merupakan lembaga nirlaba yang bernaung di bawah Yayasan Pengembangan 

Perbankan Indonesia (YPPI) yang didirikan oleh Bank Indonesia. Sebagai 

kelanjutan dari berbagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan di bidang perbankan, LPPI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

yang dapat dikelompokkan ke dalam bidang Tehnis (operasional), Manajerial dan 

Profesional yang diikuti oleh semua jenjang jabatan di lingkungan perbankan, 

termasuk para pimpinan puncak di berbagai bank. 

Peningkatan Prestasi..., Kezia Imannuela, Ma.-IBS, 2015



57 
 

Dengan pengalamannya yang sangat panjang dalam dunia pendidikan dan 

pelatihan bagi para praktisi perbankan Indonesia, mulai tahun 2000 dilakukan 

berbagai kajian untuk menganalisis kemungkinan pendirian sekolah tinggi untuk 

mempersiapkan tenaga tenaga akademisi yang dapat dikembangkan menjadi 

tenaga profesional terutama di bidang keuangan dan perbankan. Pendirian IBS 

dilakukan dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan standar pendidikan dan 

pelatihan di bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi di Indonesia, dengan 

fokus di bidang keuangan dan perbankan. Proses pendidikan yang dilaksanakan 

IBS dirancang sesuai dengan pola yang telah diterapkan di LPPI dalam 

pendidikan dan pelatihan para bankir profesional, baik pada tingkat tekhnis 

(operasional), manajerial maupun profesional. Program pascasarjana Magister 

Manajemen Indonesia Banking School berdiri pada tahun 2010. 

IBS berada di lingkungan kampus LPPI yang terletak di kawasan elit Jl. Kemang 

Raya No.35, Jakarta Selatan di atas tanah seluas 63.364 m2, dengan sejumlah 

bangunan berlantai tiga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan 

seperti ruang ruang kelas berpendingin, perpustakaan, laboratorium 

komputer/internet, ruang simulasi (bourse game), auditorium, ruang seminar, 

ruang diskusi, taman belajar, poliklinik, fitness centre, lapangan olah raga, 

kafetaria, masjid dan lain lain. 
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4.1.3. Keunggulan Indonesia Banking School 

1. IBS adalah sekolah bankir yang menciptakan calon pimpinan bank. 

2. Fokus konsentrasi keuangan perbankan: Konvensional dan Syariah 

3. Lulusan yang siap pakai di bekali dengan: 

 Sertifikasi Risk Management dan 

 General Banking 

4. Didukung oleh BI, OJK, LPPI, Perbankan, lembaga profesi dan 

berbagai lembaga pendidikan. 

5. Didukung oleh BI, OJK, LPPI, Perbankan, lembaga profesi dan 

berbagai lembaga pendidikan. 

6. Lokasi strategis di kemang dan telah memiliki gedung perkuliahan 

yang modern. 
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4.1.4. Logo 

Gambar 4.1 Logo Indonesia Banking School 

 

Sumber: www.ibs.ac.id  

Filosofi Logo Indonesia Banking School 

Identitas Indonesia Banking School diciptakan dengan dasar pemikiran bahwa 

elemen-elemennya melambangkan beberapa nilai tertentu. 

 Nama : Indonesia Banking School 

Diantara tulisan Indonesia Banking School terdapat Lingkaran Logo 

Indonesia Banking School 

 Logo Indonesia Banking School, terdiri dari : 

o Garis lurus yang berarti Integrity  

Membentuk lulusan yang berkepribadian kuat, berintegritas tinggi, 

mandiri dan arif. 

o Garis melengkung berarti Knowledge. 

Pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya perbankan dan 

keuangan. 

o Tangga berarti Skill. 

Melatih agar lulusannya memiliki kompetensi yang bersertifikat. 

 Tagline: 

"Reaching the future with integrity". Sebagai pencapaian atau tujuan dari 

adanya filosofi logo Indonesia Banking School. 
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4.1.5. Visi, Misi & Tujuan Master Program STIE Indonesia Banking School 

Visi program studi 

“Menjadikan Program Magister Manajemen terkemuka di bidang bisnis, 

manajemen, keuangan dan perbankan.” 

Misi program studi 

Untuk tercapainya visi tersebut di atas, maka disusun misi program studi Magister 

Manajemen, yaitu: 

o Menyelenggarakan program pendidikan Pascasarjana Magister Manajemen 

yang dapat menghasilkan lulusan yang profesional, kompetitif dan memiliki 

integritas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan global. 

o Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang bisnis, manajemen, keuangan 

dan perbankan, melalui penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

o Menjalin kerjasama yang sinergis dengan berbagai lembaga, baik yang berada 

di dalam maupun di luar negeri, untuk menunjang kegiatan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang bisnis, manajemen, 

keuangan dan perbankan. 

Tujuan program studi 

Tujuan Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen menghasilkan 

tenaga profesional di bidang bisnis, manajemen. keuangan dan perbankan, 

dengan kompetensi: 

o Menghasilkan lulusan yang profesional, kompetitif dan berintegritas yang 

mampu untuk melakukan penelitian secara mandiri, serta memiliki motivasi 

untuk memperbarui ilmu pengetahuan. 
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o Menghasilkan karya penelitian inovatif khususnya di bidang bisnis, 

manajemen, keuangan, dan perbankan yang bermanfaat bagi masyarakat 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

o Memiliki jejaring kerjasama yang sinergis dengan industri dan berbagai 

lembaga, baik yang berada di dalam maupun luar negeri yang dapat 

menunjang kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

bidang bisnis, manajemen, keuangan dan perbankan. 

 

4.1.6. Struktur Organisasi  

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Indonesia Banking School 

 

Sumber: www.ibs.ac.id  
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4.1.7. Staff Pengajar Master Program 

Gambar 4.3 Staff Pengajar MM 

 

Sumber: www.ibs.ac.id 
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4.1.8. Metode Pembelajaran Master Program 

Metode pembelajaran yang dipergunakan di Program MM IBS merupakan 

pengaggabungan dari beberapa metode pembelajaran, antara lain : problem 

solving, diskusi, dan atau resitasi. 

 

4.2.Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1. Populasi dan Sampel 

  Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa S2 STIE 

Indonesia Banking School sebanyak 52 mahasiswa yang tercatat sebagai 

mahasiswa Semester 1 konsentrasi Konvensional dan Syariah yang kuliah pada 

hari sabtu. 

  Oleh karena populasi sudah diketahui, maka berikut perhitungan 

penentuan jumlah sampel yang dijadikan dasar pengambilan sampel dengan 

menggunakan rumus slovin : 

  
 

      
 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat di tolerir. 

maka dapat diketahui jumlah sampel minimal yaitu : 

  
  

          
 = 34,2/ 35 Responden 
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4.2.2. Profil Responden 

4.2.2.1.Jenis Kelamin 

 Tabel 4.2.2.1 Jenis Kelamin 

 

 (Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang atau sebesar 55% dari total 

responden yang berjumlah 35 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 15 orang atau sebesar 45%. Dari data tersebut disimpulkan 

bahwa mayoritas responden adalah laki-laki. 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

55% 

Jenis Kelamin 

Perempuan

Laki-Laki
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4.2.2.2.Usia Responden 

Tabel 4.2.2.2 Usia Responden 

 

 (Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia 23-30 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar 74% dari total responden 

yang berjumlah 52 orang, responden yang berusia 31-37 tahun berjumlah 3 orang 

atau sebesar 9% sedangkan responden berusia 38-44 berjumlah 6 orang atau 17%. 

Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 23-30 tahun 

lebih banyak dalam penelitian ini. 
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9% 
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4.2.3. Hasil Uji Pre-Test 

4.2.3.1.Hasil Pre-test Uji Validitas 

Pada tabel dibawah dapat diketahui  hasil uji validitas pada ketiga variabel. 

Diketahui nilai r taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Hasil r hitung dari ke 

23 pernyataan adalah antara 0,563 s/d 0,909 sedangkan r tabel = 0,374 (N=30, 

α=0,05, df=28) sehingga ke 23 pernyataan (r hitung > r tabel) dapat dikatakan 

valid. 

Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Kesimpulan 

Motivasi 

(X1) 

MO1 0,752 Valid 

MO2 0,662 Valid 

MO3 0,714 Valid 

MO4 0,665 Valid 

MO5 0,732 Valid 

MO6 0,679 Valid 

MO7 0,563 Valid 

MO8 0,588 Valid 

MO9 0,584 Valid 

Perilaku Belajar 

(X2) 

PB1 0,761 Valid 

PB2 0,751 Valid 

PB3 0,814 Valid 

PB4 0,859 Valid 

PB5 0,776 Valid 

PB6 0,733 Valid 

PB7 0,610 Valid 

Efikasi Diri 

(X3) 

ED1 0,798 Valid 

ED2 0,752 Valid 

ED3 0,842 Valid 
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ED4 0,855 Valid 

Prestasi 

Akademik 

(X4) 

PA1 0,827 Valid 

PA2 0,909 Valid 

PA3 0,797 Valid 

 

4.2.3.2.Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Dari tabel dibawah, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada 

pada setiap variabel adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan 

nilai Cronbach Alpha pada uji tersebut adalah 0,783 s/d 0,873 (bernilai > 0,6). Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur 

adalah reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.2.3.2 Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Motivasi (X1) 0.833 9 Reliabel 

Perilaku Belajaar (X2) 0.873 7 Reliabel 

Efikasi Diri (X3) 0.824 4 Reliabel 

Prestasi Akademik (Y) 0,783 3 Reliabel 

 

4.3.Analisis Uji Instrumen 

Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan 

penyebaran kuisioner dan berdasarkan jawaban dari kuisioner yang telah 

diberikan kepada jumlah minimal sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 

sebanyak 35 mahasiswa S2 Semester 1 Konvensional dan Syariah yang kuliah 

sambil bekerja pada STIE Indonesia Banking School. 
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4.3.1. Uji Validitas 

Dari tabel dibawah hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator-

indikator setiap variabel yang terdapat pada instrumen penelitian ini adalah valid 

atau dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang akan diteliti. 

Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Kesimpulan 

Motivasi 

(X1) 

MO1 0,772 Valid 

MO2 0,726 Valid 

MO3 0,728 Valid 

MO4 0,754 Valid 

MO5 0,772 Valid 

MO6 0,704 Valid 

MO7 0,643 Valid 

MO8 0,686 Valid 

MO9 0,635 Valid 

Perilaku Belajar 

(X2) 

PB1 0,777 Valid 

PB2 0,743 Valid 

PB3 0,805 Valid 

PB4 0,882 Valid 

PB5 0,791 Valid 

PB6 0,717 Valid 

PB7 0,511 Valid 

Efikasi Diri 

(X3) 

ED1 0,793 Valid 

ED2 0,757 Valid 

ED3 0,828 Valid 

ED4 0,859 Valid 

Prestasi 

Akademik 

(X4) 

PA1 0,850 Valid 

PA2 0,906 Valid 

PA3 0,787 Valid 
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Hasil tabel pengujian uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan 

indikator variabel motivasi, perilaku belajar, efikasi diri dan prestasi akademik 

masing-masing memperlihatkan skor Pearson Correlation 0,511 s/d 0,906 lebih 

besar dari r tabel. Oleh karena N=35 maka df=N-2=35-2=33. Nilai r tabel = 0,344 

(df=33, α=0,05). Hasil Pearson Correlation pada tabel diatas diketahui bahwa 

semua butir pernyataan memiliki nilai r hitung>r tabel  sehingga semua 

pernyataan dikatakan valid. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Dapat dilihat dari tabel dibawah pengukuran hasil Uji Reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Kesimpulan 

Motivasi (X1) 0.875 9 Reliabel 

Perilaku Belajaar (X2) 0.861 7 Reliabel 

Efikasi Diri (X3) 0.823 4 Reliabel 

Prestasi Akademik (Y) 0,799 3 Reliabel 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel tersebut adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan 

keseluruhan nilai Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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4.4.Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

 Tabel 4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 MO PB ED PA 

N 35 35 35 35 

Normal Parametersa,b 

Mean 5,97 5,59 5,35 5,91 

Std. 
Deviation 

,723 ,812 ,791 ,958 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,149 ,081 ,157 ,142 

Positive ,078 ,081 ,157 ,128 

Negative -,149 -,074 -,070 -,142 

Kolmogorov-Smirnov Z ,883 ,477 ,927 ,841 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,416 ,977 ,357 ,479 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual 

model persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig 0.357 s/d 0,977 > alpha 0,05. 

Maka H0 diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan 

regresi dinyatakan berdistribusi normal. 
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4.4.2. Uji Multikolinieritas 

Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam 

Colinearity Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala 

multikolinearitas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas. Hasil dari pengujian multikolinearitas dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini:  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,343 ,884  -,388 ,700   

MO ,715 ,244 ,539 2,932 ,006 ,359 2,788 

PB ,242 ,235 ,205 1,031 ,311 ,306 3,265 

ED ,119 ,237 ,099 ,504 ,618 ,317 3,153 

a. Dependent Variable: PA 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel motivasi 

memiliki nilai VIF=2,788, variabel Perilaku Belajar memiliki nilai VIF=3,265 dan 

Efikasi Diri memiliki nilai VIF=3,153 dan nilai Tolerance > 0,1 sehingga dapat 

dinyatakan model regresi tidak terdapat masalah kolinieraritas. 
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4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots 

regresi yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted 

value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar 

dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

(Priyatno, 2010).  

Gambar 4.4.3 Scatter Plots Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Berdasarkan gambar 4.4.3, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau H0 diterima pada model 

regresi ini, sehingga model regresi ini layak dipakai. 
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Suatu data dapat dikatakan tidak memiliki gejala heterokedastisitas apabila 

signifkansinya > 0,05. Agar uji heterokedastisitas dapat dikatakan lebih akurat, maka 

berikut tabel hasil uji heterokedastisitas spearman’s rho: 

 

Tabel Uji Heterokedastisitas spearman’s Rho 

 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator dari variabel Motivasi 0,483, 

Perilaku belajar 0,610, Efikasi diri 0,650 setiap variabel memiliki signifikansi > 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi di 

dalam penelitian ini atau Ha diterima.   

 

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

MO PB ED 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,123 -,089 -,080 

Sig. (2-tailed) . ,483 ,610 ,650 

N 35 35 35 35 

MO 

Correlation 

Coefficient 

-,123 1,000 ,782** ,730** 

Sig. (2-tailed) ,483 . ,000 ,000 

N 35 35 35 35 

PB 

Correlation 

Coefficient 

-,089 ,782** 1,000 ,779** 

Sig. (2-tailed) ,610 ,000 . ,000 

N 35 35 35 35 

ED 

Correlation 

Coefficient 

-,080 ,730** ,779** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,650 ,000 ,000 . 

N 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.5.Analisis Model Regresi 

Analisis regresi berganda dilakukan peneliti untuk mengukur pengaruh 

antara variabel Motivasi (X1), Perilaku Belajar (X2), Efikasi Diri (X3) sebagai 

variabel independent terhadap Prestasi Akademik (Y) sebagai variabel dependent. 

4.5.1. Pembahasan Model Regresi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka dapat disusun suatu 

model regresi, sebagai berikut: 

Tabel 4.5.1 Model Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,343 ,884  -,388 ,700 

MO ,715 ,244 ,539 2,932 ,006 

PB ,242 ,235 ,205 1,031 ,311 

ED ,119 ,237 ,099 ,504 ,618 

a. Dependent Variable: PA 

 

Ŷ= β0 + β1X1 + β2X2 +β3X3 

Prestasi Akademik = -0,343 + 0.715 Motivasi + 0,242 Perilaku Belajar + 

0,119 Efikasi Diri  
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Keterangan: 

Y =   Prestasi Akademik 

X 1 =   Motivasi 

X 2 =   Perilaku Belajar 

X 3 = Efikasi Diri 

Motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik dengan 

koefisien regresi sebesar 0,715 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap 

prestasi akademik, artinya bahwa motivasi seseorang mahasiswa berpengaruh 

terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.  

Perilaku belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik dengan 

koefisien regresi sebesar 0,242 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap 

prestasi akademik, artinya perilaku belajar berpengaruh dalam peningkatan 

prestasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. 

Serta Efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik 

dengan koefisien regresi sebesar 0,119 dan menunjukkan hubungan yang searah 

terhadap prestasi akademik, artinya perilaku belajar berpengaruh dalam 

peningkatan prestasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. 

Konstanta -0,343 artinya tanpa adanya ketiga variabel di atas yaitu 

variabel motivasi, perilaku belajar, dan efikasi diri, maka prestasi akademik 

mahasiswa akan megalami penurunan sebesar 0,343. 

Dari hasil ketiga variabel di atas yaitu variabel motivasi, perilaku belajar, 

efikasi diri terhadap prestasi akademik, dapat di lihat pada model regresi motivasi 

adalah sebesar 0,715 sedangkan perilaku belajar adalah 0,242, dan efikasi diri 
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adalah 0,119 maka dapat di simpulkan dari ketiga variabel di atas bahwa variabel 

yang paling dominan mempengaruhi prestasi akademik adalah motivasi. Dimana 

ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi maka ia memiliki dorongan untuk 

melakukan usaha atau upaya untuk mencapai tujuannya terutama di dalam 

perkuliahan, ketika seorang mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi maka ia 

tergerak untuk meningkatkan prestasi akademiknya pada akhir semester. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Nurjannah (2010) bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi dan prestasi 

akademik, Hanifah dan Abdullah (2001) yang menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara perilaku belajar dan prestasi akademik, dan sesuai 

dengan penelitain Warsito (2009) bahwa ffikasi diri memiliki pengaruh signifikan 

terhadap prestasi akademik. 

 

4.6.Uji Hipotesis 

4.6.1. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara motivasi, 

perilaku belajar, dan efikasi diri secara parsial terhadap prestasi akademik. Jika  p 

≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6.1 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,343 ,884  -,388 ,700 

MO ,715 ,244 ,539 2,932 ,006 

PB ,242 ,235 ,205 1,031 ,311 

ED ,119 ,237 ,099 ,504 ,618 

a. Dependent Variable: PA 

 

Pengambilan Keputusan: 

Dengan melakukan uji 2 (dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – 

k). Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

Ho tidak dapat ditolak jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

N= Jumlah Sampel, dalam penelitian ini bernilai 35 

k= Jumlah variabel yang digunakan. Dalam hal ini bernilai 4 sehingga df= (35-4= 

31). Karena uji t yang dilakukan adalah uji 2 arah maka yang dibaca adalah (0,25). 

 ttabel      = 2,04 

 thitung (X1)  = 2,932 

 thitung (X2)  = 1,031 

 thitung (X3)  = 0,504 
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Hipotesis 1 

Ho 1 : Motivasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi akademik 

Ha 1 :  Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, (X1) thitung > ttabel yaitu 2,932 > 2,04 

maka Ho ditolak. Selain itu dapat menggunakan signifikan, dapat dilihat bahwa 

motivasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,006 < 0.05 sehingga  keputusannya 

adalah Ho ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh antara motivasi terhadap 

prestasi akademik. Menurut Robbins& Judge (2008) motivasi adalah proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. 

Motivasi merupakan dorongan atau penggerak dasar bagi suatu keinginan, 

harapan dan tujuan yang dimiliki individu. Apabila seseorang termotivasi untuk 

melakukan suatu kegiatan seperti belajar, maka dorongan tersebut dapat 

mempengaruhi proses yang mengarah kepada tujuan yang ingin di capai. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Nurjannah (2010) 

bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi dan prestasi akademik, semakin 

tinggi motivasi maka semakin baik prestasi akademik yang akan di capai oleh 

seorang mahasiwa. Motivasi juga sebagai penentu yang kuat untuk prestasi 

akademik. 

Hipotesis 2 

Ho2 : Perilaku belajar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

 akademik 

Ho2 :  Perilaku belajar berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik  
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Berdasarkan perhitungan yang ada, (X2) thitung < ttabel yaitu 1,031 < 2,04 

maka Ho tidak dapat ditolak. Selain itu dapat menggunakan signifikan, Dari tabel 

diatas dapat dilihat bahwa perilaku belajar memiliki nilai signifikan sebesar 0,311 

> 0.05 sehingga keputusannya adalah Ho tidak dapat ditolak. Artinya dapat 

dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara perilaku belajar 

terhadap prestasi akademik. Karena mahasiswa masih lebih mementingkan 

pekerjaannya di bandingkan kuliahnya, hal ini menyebabkan tidak seimbangnya 

perilaku belajar yang di lakukan pada saat perkuliahan, karena sulitnya bagi 

mereka untuk membagi waktu antara belajar, dan kuliah. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Poerwati (2009) 

yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

perilaku belajar dan prestasi akademik. 

 

Hipotesis 3 

Ho3: Efikasi diri berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prestasi 

akademik 

Ha3:  Efikasi diri berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, (X2) thitung < ttabel yaitu 0,504 < 2,04 

maka Ho tidak dapat ditolak. Selain itu dapat menggunakan signifikan, Dari tabel 

diatas dapat dilihat bahwa efikasi diri memiliki nilai signifikan sebesar 0,618 > 

0.05 sehingga keputusannya adalah Ho tidak dapat ditolak. Maka dapat 
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dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara efikasi diri terhadap 

prestasi akademik. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Wasito, 2004) yang membuktikan bahwa efikasi diri berpengaruh secara 

langsung terhadap prestasi akademik. Hal ini di karenakan karena tidak adanya 

keyakinan yang ditanamkan di dalam diri mahasiswa bahwa mereka dapat 

mengerti materi yang mereka dapatkan di dalam kelas dengan baik. Yang juga 

menjadi faktor utamanya bahwa mereka memiliki sedikit waktu yang terbagi 

dengan pekerjaannya sehingga mereka terkadang sudah merasa capek di dalam 

belajar atau masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk dapat mengulang 

materi selain materi-materi yang di dapatkan di dalam kelas. 

 

4.6.2. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

 Tabel 4.6.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 
Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,790a ,624 ,587 ,615 
a. Predictors: (Constant), ED, MO, PB 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS menunjukkan 

besar nilai R square sebesar 0.587, hal ini berarti 58,7% variasi prestasi akademik 

dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu motivasi, 

perilaku belajar dan efikasi diri. Sedangkan, sisanya sebesar 41,3% dijelaskan 

oleh faktor diluar model penelitian ini. Seperti ada pada penelitian yang di 

lakukan oleh Warsito (2009) bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi prestasi 

akademik salah satunya adalah variabel penyesuaian akademik dimana variabel 

ini juga mempengaruhi prestasi akademik, di dalam penelitainnya Warsito (2009) 
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penyesuaian akademik merupakan bagaimana cara yang dilakukan seseorang di 

dalam mencapai tujuannya. Artinya apabila seseorang dapat melakukan 

penyesuaian akademik dengan baik, maka akan dapat memenuhi persyaratan 

akademiknya dikampus dengan baik, seperti mendapatkan pengetahuan dari ilmu 

yang dipelajari dengan menunjukan perolehan nilai yang dianggap bagus dan 

berusaha sesuai dengan kapasitasnya, dapat menerapkan ilmu yang dipelajari 

secara intelijen dalam menghadapi suatu permasalahan, dapat mengarah pada 

pencapaian tujuan, dan dapat memenuhi keinginan dan minat mahasiswa dalam 

bidang akademiknya, maka mahasiswa tersebut akan dapat mencapai prestasi 

akademik yang tinggi. 

 

4.7.Implikasi Manajerial 

 Implikasi manajerial di dalam penelitian ini di ambil berdasarkan hasil 

perhitungan Average Value Motivasi dan Perilaku Belajar sebagai dasar implikasi 

manajerial dapat dilihat pada tabel 4.7.1 Berikut:  

 

Tabel 4.7.1 Avarage Value Motivasi 

Variabel Indikator Average Value 

Motivasi 

(Mo) 

Belajar merupakan hal yang menarik untuk saya. 5,94 

Saya merasa nyaman dengan pelajaran yang saya 

dapat. 

5,65 

Ilmu yang saya pelajari Relevan dengan 

keseharian saya. 

5,62 

Memahami ilmu pengetahuan memberikan saya 

rasa percaya diri.  

6,22 

Ilmu yang saya pelajari berhubungan dengan 

tujuan pribadi saya. 

6,14 
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Ilmu yang saya pelajari akan membantu saya 

untuk menjadi sukses. 

6,11 

Saya ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dari 

teman saya. 

6,00 

Ketika saya merasa kesulitan di dalam belajar saya 

mencoba untuk mencari tahu apa penyebabnya. 

5,82 

Memiliki ilmu pengetahuan dapat membantu saya 

mendapatkan pekerjaan dan karir yang baik 

6,20 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 

Variabel dominan yang mempengaruhi prestasi akademik dalam penelitian 

ini adalah variabel motivasi dengan 3 indikator terendah berdasarkan average 

value yang perlu di tingkatkan yaitu: Ilmu yang saya pelajari relevan dengan 

keseharian saya, saya merasa nyaman dengan pelajaran yang saya dapat dan 

belajar merupakan hal yang menarik untuk saya. 

 Didalam hal ini permasalahan pelajaran atau mata kuliah yang di berikan/ 

disajikan di dalam perkuliahan pada STIE Indonesia Banking School sebaiknya 

diberikan pengertian atau implikasi yang lebih update sehingga dapat 

meningkatkan kulitas daripada para mahasiswa dan dapat menerapkannya 

kedalam pekerjaannya, hal ini lebih mengacu kepada para dosen untuk 

menyajikan teori-teori yang lebih update sehingga ilmu yang di peroleh dapat 

menjadi relevan untuk penerapan di dunia pekerjaan. Sedangkan di dalam hal 

kenyamanan didalam menerima pelajaran para dosenpun harus menyusun cara 

atau menyajikan teori yang sekiranya dapat mudah di mengerti oleh para 

mahasiswanya sehingga mata kuliah yang diberikan dapat diterima dengan baik 

oleh para mahasiswanya sehingga hal ini dapat memberikan kenyamanan bagi 

mahasiswa untuk dapat menerima pelajaran yang di berikan oleh para dosennya. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peningkatan prestasi 

akademik melalui motivasi, perilaku belajar dan efikasi diri pada mahasiswa S2 

STIE Indonesia Banking School yang bekerja, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

akademik mahasiswa S2 di STIE Indonesia Banking School yang 

bekerja. 

2. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

perilaku belajar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi akademik mahasiswa S2 di STIE Indonesia Banking School 

yang bekerja. 

3. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

efikasi diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

akademik mahasiswa S2 di STIE Indonesia Banking School yang 

kuliah sambil bekerja. 

4. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel 

yang paling dominan mempengaruhi  prestasi akademik adalah  

motivasi. 
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5.2.Saran 

Terkait pada hasil analisis yang menyatakan bahwa motivasi, perilaku belajar dan 

efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja mahasiswa, maka 

Penulis memberikan beberapa saran kepada STIE Indonesia Banking School, 

yaitu: 

 

Bagi Institusi 

1. Para dosen perlu membuat mahasiswa merasa tertarik mengikuti kelas/ mata 

kuliah yang diberikan dengan cara penyampaian materi kepada mahasiswa di 

lakukan di dalam kelas dengan sebaik mungkin. 

2. Para dosen perlu menyusun lagi cara/ penyajian teori yang sekiranya dapat 

dengan mudah di mengerti oleh para mahasiswanya sehingga pelajaran yang 

diberikan dapat di terima dengan baik oleh para mahasiswanya. 

 

Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas mengenai kajian dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-

faktor lain yang mempengaruhi prestasi akademik misalnya apakah ada 

variabel lain yang mempengaruhi prestasi akademik yang tidak diungkap 

dalam penelitian ini, bagaimana cara yang di lakukan oleh mahasiswa dan 

institusi itu sendiri untuk meningkatkan prestasi akademik. 
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LAMPIRAN 

 

Pretest Uji Validitas 

Motivasi 
Correlations 

 MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO 

MO

1 

Pearson 

Correlation 

1 ,613** ,573** ,386* ,437* ,343 ,228 ,584** ,297 ,752** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,035 ,016 ,063 ,225 ,001 ,111 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO

2 

Pearson 

Correlation 

,613** 1 ,349 ,282 ,656** ,225 ,082 ,453* ,309 ,662** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,059 ,131 ,000 ,232 ,665 ,012 ,097 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO

3 

Pearson 

Correlation 

,573** ,349 1 ,394* ,566** ,468** ,260 ,249 ,205 ,714** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,059  ,031 ,001 ,009 ,165 ,184 ,278 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO

4 

Pearson 

Correlation 

,386* ,282 ,394* 1 ,287 ,345 ,707** ,280 ,347 ,665** 

Sig. (2-tailed) ,035 ,131 ,031  ,125 ,062 ,000 ,134 ,060 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO

5 

Pearson 

Correlation 

,437* ,656** ,566** ,287 1 ,401* ,110 ,517** ,401* ,732** 

Sig. (2-tailed) ,016 ,000 ,001 ,125  ,028 ,563 ,003 ,028 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO

6 

Pearson 

Correlation 

,343 ,225 ,468** ,345 ,401* 1 ,551** ,118 ,503** ,679** 

Sig. (2-tailed) ,063 ,232 ,009 ,062 ,028  ,002 ,534 ,005 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO

7 

Pearson 

Correlation 

,228 ,082 ,260 ,707** ,110 ,551** 1 ,124 ,236 ,563** 

Sig. (2-tailed) ,225 ,665 ,165 ,000 ,563 ,002  ,514 ,210 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO

8 

Pearson 

Correlation 

,584** ,453* ,249 ,280 ,517** ,118 ,124 1 ,325 ,588** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,012 ,184 ,134 ,003 ,534 ,514  ,079 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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MO

9 

Pearson 

Correlation 

,297 ,309 ,205 ,347 ,401* ,503** ,236 ,325 1 ,584** 

Sig. (2-tailed) ,111 ,097 ,278 ,060 ,028 ,005 ,210 ,079  ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

MO 

Pearson 

Correlation 

,752** ,662** ,714** ,665** ,732** ,679** ,563** ,588** ,584** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,001  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Perilaku Belajar 
 

Correlations 

 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB 

PB1 

Pearson 

Correlation 

1 ,599** ,555** ,467** ,567** ,481** ,344 ,761** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,009 ,001 ,007 ,062 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

PB2 

Pearson 

Correlation 

,599** 1 ,663** ,674** ,404* ,277 ,391* ,751** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,027 ,138 ,033 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

PB3 

Pearson 

Correlation 

,555** ,663** 1 ,727** ,505** ,459* ,473** ,814** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,004 ,011 ,008 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

PB4 

Pearson 

Correlation 

,467** ,674** ,727** 1 ,538** ,620** ,569** ,859** 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000  ,002 ,000 ,001 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

PB5 

Pearson 

Correlation 

,567** ,404* ,505** ,538** 1 ,702** ,320 ,776** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,027 ,004 ,002  ,000 ,085 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

PB6 

Pearson 

Correlation 

,481** ,277 ,459* ,620** ,702** 1 ,252 ,733** 

Sig. (2-tailed) ,007 ,138 ,011 ,000 ,000  ,179 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
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PB7 

Pearson 

Correlation 

,344 ,391* ,473** ,569** ,320 ,252 1 ,610** 

Sig. (2-tailed) ,062 ,033 ,008 ,001 ,085 ,179  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

PB 

Pearson 

Correlation 

,761** ,751** ,814** ,859** ,776** ,733** ,610** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Efikasi Diri 
Correlations 

 ED1 ED2 ED3 ED4 ED 

ED1 

Pearson Correlation 1 ,465** ,549** ,516** ,798** 

Sig. (2-tailed)  ,010 ,002 ,004 ,000 

N 30 30 30 30 30 

ED2 

Pearson Correlation ,465** 1 ,466** ,615** ,752** 

Sig. (2-tailed) ,010  ,009 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

ED3 

Pearson Correlation ,549** ,466** 1 ,677** ,842** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,009  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

ED4 

Pearson Correlation ,516** ,615** ,677** 1 ,855** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 

ED 

Pearson Correlation ,798** ,752** ,842** ,855** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Prestasi Akademik 
 

Correlations 

 PA1 PA2 PA3 PA 

PA1 

Pearson Correlation 1 ,785** ,411* ,827** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,024 ,000 

N 30 30 30 30 

PA2 Pearson Correlation ,785** 1 ,529** ,909** 
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Sig. (2-tailed) ,000  ,003 ,000 

N 30 30 30 30 

PA3 

Pearson Correlation ,411* ,529** 1 ,797** 

Sig. (2-tailed) ,024 ,003  ,000 

N 30 30 30 30 

PA 

Pearson Correlation ,827** ,909** ,797** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Pre-test Uji Reliabilitas 

 
Motivasi 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,833 9 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MO1 48,3000 26,217 ,663 ,802 

MO2 48,5333 26,671 ,541 ,815 

MO3 48,6333 24,447 ,581 ,813 

MO4 47,9333 27,789 ,584 ,813 

MO5 48,1000 26,231 ,641 ,804 
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MO6 48,0667 26,547 ,568 ,812 

MO7 48,1667 27,109 ,410 ,834 

MO8 48,4000 28,524 ,478 ,822 

MO9 48,0000 28,759 ,475 ,823 

 

 

Perilaku Belajar 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,873 7 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PB1 33,8333 24,626 ,662 ,854 

PB2 33,7000 24,079 ,639 ,857 

PB3 33,4667 24,740 ,744 ,845 

PB4 33,5000 24,121 ,802 ,837 

PB5 34,0667 23,857 ,672 ,853 

PB6 34,4667 23,913 ,603 ,864 

PB7 33,5667 26,944 ,486 ,875 

 

Efikasi Diri 
 

Case Processing Summary 

 N % 
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Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,824 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ED1 16,3000 5,803 ,602 ,805 

ED2 16,0333 6,930 ,602 ,802 

ED3 16,4000 5,559 ,684 ,762 

ED4 16,1667 5,937 ,735 ,740 

 

Prestasi Akademik 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,783 3 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PA1 11,9667 4,516 ,684 ,692 

PA2 12,3333 2,989 ,748 ,554 

PA3 11,6333 3,757 ,508 ,844 

 
 

Uji Validitas 
 
Motivasi 

Correlations 

 MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO 

MO

1 

Pearson 

Correlation 

1 ,642** ,584** ,500** ,508** ,423* ,358* ,602** ,329 ,772** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 ,002 ,011 ,035 ,000 ,054 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO

2 

Pearson 

Correlation 

,642** 1 ,431** ,436** ,678** ,310 ,258 ,561** ,366* ,726** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,010 ,009 ,000 ,070 ,135 ,000 ,031 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO

3 

Pearson 

Correlation 

,584** ,431** 1 ,451** ,618** ,467** ,333 ,386* ,285 ,728** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,010  ,007 ,000 ,005 ,050 ,022 ,097 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO

4 

Pearson 

Correlation 

,500** ,436** ,451** 1 ,408* ,462** ,762** ,428* ,440** ,754** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,009 ,007  ,015 ,005 ,000 ,010 ,008 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO

5 

Pearson 

Correlation 

,508** ,678** ,618** ,408* 1 ,455** ,229 ,605** ,487** ,772** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,015  ,006 ,187 ,000 ,003 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO

6 

Pearson 

Correlation 

,423* ,310 ,467** ,462** ,455** 1 ,581** ,216 ,570** ,704** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,070 ,005 ,005 ,006  ,000 ,213 ,000 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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MO

7 

Pearson 

Correlation 

,358* ,258 ,333 ,762** ,229 ,581** 1 ,278 ,285 ,643** 

Sig. (2-tailed) ,035 ,135 ,050 ,000 ,187 ,000  ,106 ,097 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO

8 

Pearson 

Correlation 

,602** ,561** ,386* ,428* ,605** ,216 ,278 1 ,426* ,686** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,022 ,010 ,000 ,213 ,106  ,011 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO

9 

Pearson 

Correlation 

,329 ,366* ,285 ,440** ,487** ,570** ,285 ,426* 1 ,635** 

Sig. (2-tailed) ,054 ,031 ,097 ,008 ,003 ,000 ,097 ,011  ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

MO 

Pearson 

Correlation 

,772** ,726** ,728** ,754** ,772** ,704** ,643** ,686** ,635** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Perilaku Belajar 

Correlations 

 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB 

PB1 

Pearson 

Correlation 

1 ,621** ,586** ,496** ,598** ,470** ,225 ,777** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 ,000 ,004 ,194 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

PB2 

Pearson 

Correlation 

,621** 1 ,644** ,611** ,410* ,298 ,278 ,743** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,014 ,082 ,105 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

PB3 

Pearson 

Correlation 

,586** ,644** 1 ,769** ,491** ,444** ,273 ,805** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,003 ,008 ,113 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

PB4 

Pearson 

Correlation 

,496** ,611** ,769** 1 ,527** ,530** ,345* ,822** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000  ,001 ,001 ,042 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

PB5 
Pearson 

Correlation 

,598** ,410* ,491** ,527** 1 ,667** ,342* ,791** 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,003 ,001  ,000 ,044 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

PB6 

Pearson 

Correlation 

,470** ,298 ,444** ,530** ,667** 1 ,229 ,717** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,082 ,008 ,001 ,000  ,185 ,000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

PB7 

Pearson 

Correlation 

,225 ,278 ,273 ,345* ,342* ,229 1 ,511** 

Sig. (2-tailed) ,194 ,105 ,113 ,042 ,044 ,185  ,002 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

PB 

Pearson 

Correlation 

,777** ,743** ,805** ,822** ,791** ,717** ,511** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Efikasi Diri 

 
Correlations 

 ED1 ED2 ED3 ED4 ED 

ED1 

Pearson Correlation 1 ,431** ,569** ,521** ,793** 

Sig. (2-tailed)  ,010 ,000 ,001 ,000 

N 35 35 35 35 35 

ED2 

Pearson Correlation ,431** 1 ,441** ,638** ,757** 

Sig. (2-tailed) ,010  ,008 ,000 ,000 

N 35 35 35 35 35 

ED3 

Pearson Correlation ,569** ,441** 1 ,644** ,828** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,008  ,000 ,000 

N 35 35 35 35 35 

ED4 

Pearson Correlation ,521** ,638** ,644** 1 ,859** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 

N 35 35 35 35 35 

ED 

Pearson Correlation ,793** ,757** ,828** ,859** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Prestasi Akademik 
 

Correlations 

 PA1 PA2 PA3 PA 

PA1 

Pearson Correlation 1 ,754** ,454** ,850** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,006 ,000 

N 35 35 35 35 

PA2 

Pearson Correlation ,754** 1 ,530** ,906** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 

N 35 35 35 35 

PA3 

Pearson Correlation ,454** ,530** 1 ,787** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,001  ,000 

N 35 35 35 35 

PA 

Pearson Correlation ,850** ,906** ,787** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Uji Reliabilitas 

Motivasi 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,875 9 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
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MO1 5,9429 ,96841 35 

MO2 5,6571 1,05560 35 

MO3 5,6286 1,26225 35 

MO4 6,2286 ,87735 35 

MO5 6,1429 ,97446 35 

MO6 6,1143 1,02244 35 

MO7 6,0000 1,18818 35 

MO8 5,8286 ,89066 35 

MO9 6,2000 ,86772 35 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MO1 47,8000 33,459 ,696 ,855 

MO2 48,0857 33,375 ,632 ,860 

MO3 48,1143 31,810 ,618 ,864 

MO4 47,5143 34,316 ,692 ,856 

MO5 47,6000 33,365 ,700 ,854 

MO6 47,6286 33,887 ,610 ,862 

MO7 47,7429 33,608 ,521 ,872 

MO8 47,9143 35,081 ,599 ,864 

MO9 47,5429 35,844 ,539 ,868 

 

 
Perilaku Belajar 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,861 7 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PB1 5,6000 1,11672 35 

PB2 5,7429 1,12047 35 

PB3 5,9429 ,99832 35 

PB4 5,8571 1,06116 35 

PB5 5,2571 1,17180 35 

PB6 4,9429 1,18676 35 

PB7 5,7714 1,03144 35 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PB1 33,5143 23,669 ,678 ,834 

PB2 33,3714 24,064 ,633 ,840 

PB3 33,1714 24,146 ,728 ,829 

PB4 33,2571 23,491 ,745 ,825 

PB5 33,8571 23,126 ,690 ,832 

PB6 34,1714 24,029 ,588 ,847 

PB7 33,3429 27,350 ,358 ,875 

 

Efikasi Diri 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,823 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ED1 5,3143 1,05081 35 

ED2 5,4857 ,88688 35 

ED3 5,2000 1,02326 35 

ED4 5,4000 ,94558 35 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ED1 16,0857 5,845 ,603 ,800 

ED2 15,9143 6,551 ,589 ,803 

ED3 16,2000 5,694 ,670 ,766 

ED4 16,0000 5,765 ,738 ,736 

 

 

 

Prestasi Akademik  
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,799 3 

 
 

Item Statistics 
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 Mean Std. Deviation N 

PA1 5,8857 ,96319 35 

PA2 5,5714 1,26690 35 

PA3 6,2857 1,15227 35 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PA1 11,8571 4,479 ,699 ,690 

PA2 12,1714 3,264 ,740 ,618 

PA3 11,4571 4,373 ,530 ,842 
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Uji Heterokedastisitas 

Scatterplot 
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Uji Heterokedastisitas 

Spearman  

Correlations 

 MO PB ED Unstandar
dized 

Predicted 
Value 

Spearman's 
rho 

MO 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,782** ,730** ,956** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 35 35 35 35 

PB 

Correlation 
Coefficient 

,782** 1,000 ,779** ,910** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 35 35 35 35 

ED 

Correlation 
Coefficient 

,730** ,779** 1,000 ,827** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 35 35 35 35 

Unstandardized 
Predicted Value 

Correlation 
Coefficient 

,956** ,910** ,827** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regresi 
 
 

Variables Entered/Removed
a 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 ED, MO, PBb . Enter 

a. Dependent Variable: PA 

b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,790a ,624 ,587 ,615 

a. Predictors: (Constant), ED, MO, PB 

 

 
ANOVA

a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 19,456 3 6,485 17,141 ,000b 

Residual 11,729 31 ,378   

Total 31,185 34    

a. Dependent Variable: PA 

b. Predictors: (Constant), ED, MO, PB 

 

 
Coefficients

a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,343 ,884  -,388 ,700 

MO ,715 ,244 ,539 2,932 ,006 

PB ,242 ,235 ,205 1,031 ,311 

ED ,119 ,237 ,099 ,504 ,618 

a. Dependent Variable: PA 
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KUISIONER 

 

Dengan Hormat, 

Saya Kezia Imannuela mahasiswa STIE Indonesia Banking School saat ini saya sedang 

melakukan penelitian mengenai “Peningkatan Prestasi Akademik melalui Motivasi, 

Perilaku Belajar, dan Efikasi Diri (Studi Pada Mahasiswa S2 STIE IBS yang Bekerja” 

Tujuan dari penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir kuliah skripsi Manajemen Sumber 

Daya Manusia. Sehubungan itu saya memohon kesediaan Saudara/i untuk menjawab 

beberapa pertanyaan berikut. Jawaban atas kuisioner ini akan diolah secara anonim 

sehingga identitas Saudara/i terjaga kerahasiaannya. 

 
 

Identitas Responden 

Jenis Kelamin  : Pria / Wanita * 

Usia   : 

Jurusan   : Konvensional/ Syariah * 

Semester  : 1/ 2/ 3 * 

Pertanyaan Tambahan : 

1. Apakah anda saat ini kuliah sambil bekerja? 

Ya / Tidak 

Jika Ya lanjut ke pertanyaan berikutnya. 

2. Apa alasan utama anda kuliah sambil bekerja? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________ 
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_________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

3. Apa hal positif menurut anda kuliah sambil bekerja? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4. Apa hal negatif menurut anda kuliah sambil bekerja? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Berikan jawaban penilaian atas persetujuan saudara/i terhadap pertanyaan-pertanyaan 

berikut dari skala 1 sampai 7 dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang di 

kehendaki. Setiap responden di perbolehkan hanya memilih satu jawaban.  

Keterangan : 

1 – 2 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

3 – 4 : Tidak Setuju (TS) 

5 – 6 : Setuju (S) 

7       : Sangat Setuju (SS) 

Kolom Pertanyaan 
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 STS TS S SS 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

Motivasi 
1 Belajar merupakan hal yang menarik bagi saya.        

2 Saya merasa nyaman dengan pelajaran yang saya dapat.        

3 Ilmu yang saya pelajari relevan dengan keseharian saya.        

4 Memahami ilmu pengetahuan memberikan saya rasa 
percaya diri. 

       

5 Ilmu yang saya pelajari berhubungan dengan tujuan 
pribadi saya. 

       

6 Ilmu yang saya pelajari akan membantu saya untuk 
menjadi sukses. 

       

7 Saya ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dari teman 
saya. 

       

8 Ketika saya merasa kesulitan di dalam belajar, saya 
mencoba untuk mencari tahu apa penyebabnya. 

       

9 Memiliki ilmu pengetahuan dapat membantu saya 
mendapatkan pekerjaan dan karir yang baik. 

       

Perilaku Belajar 
10 Saya mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat 

mengikuti kuliah walaupun sambil bekerja. 
       

11 Saya selalu menyesuaikan diri untuk 

mengikuti kuliah sesuai dengan jadwal yang 

di tentukan. 

       

12 Belajar merupakan kewajiban untuk saya.        

13 Menurut saya belajar merupakan kebutuhan.        

14 Saya selalu membuat catatan ketika dosen menerangkan.        

15 Saya selalu tekun membaca dan mengulang pelajaran 
yang di berikan dosen. 

       

16 Saya tekun belajar saat menghadapi ujian.        

Efikasi Diri 
17 Saya berpartisipasi di dalam kelas dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari dosen. 
       

18 Saya dapat mengerti sebagian besar materi yang 
diberikan di dalam kelas dengan baik.  

       

19 Saya dapat menjelaskan dan mengajari mahasiswa lain 
tentang materi kuliah yang saya dapatkan. 

       

20 Walaupun bekerja, saya yakin bahwa kemampuan 
belajar saya baik di bandingkan dengan mahasiswa yang 
lain. 

       

Prestasi Akademik 
21 Setelah mendapatkan ilmu di dalam mata kuliah saya 

mau meningkatkan nilai akhir/ IPK saya. 
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22 Nilai mata kuliah yang saya dapatkan pada akhir 
semester adalah A. 

       

24 IPK saya adalah di atas 3.        
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