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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. 
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PENDAHULUAN 

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, kecerdasan serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya didalam masyarakat bangsa dan negara. 
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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 cara meningkatkan nilai 

prestasi akademik dari masing-masing mahasiswa pada akhir semester dengan memperoleh 

hasil IPK yang baik. 

KAJIAN TEORI 

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

diri, dan prestasi akademik. 

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. 

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.  
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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.  

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. 

PERILAKU BELAJAR 

 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. 

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 

EFIKASI DIRI 

 Efikasi diri merupakan suatu konsep mengenai keyakinan individu akan 

kemampuannya yang pertama kali diperkenalkan oleh Bandura dalam social 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. 
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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 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. 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1:  Motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. 

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. 

H2:  Perilaku belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. 

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. 

H3:  Efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. 

Dalam penelitian Warsito (2009) ditemukan bahwa efikasi diri berpengaruh secara langsung 

terhadap prestasi akademik. 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. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pengaruh daripada variabel motivasi, perilaku belajar, efikasi diri terhadap peningkatan prestasi 

akademik mahasiswa S2 STIE Indonesia Banking School yang kuliah sambil bekerja. 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode penelitian 

yang digunakan adalah Cross Sectional Design. Jenis data yang di himpun adalah data primer 

dan data sekunder. 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif semester 1 S2 STIE Indonesia 

Banking School konsentrasi konvensional dan syariah yaitu sebanyak 52 mahasiswa. Jumlah 

sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 mahasiswa yang di dapat dari 

hasil menggunakan rumus slovin menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2008). 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. 

MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: Profil Responden, 

Usia Responden, Uji Asumsi klasik, Uji model analisis, Uji hipotesi serta analisis dan implikasi 

manajerial. 

Penelitian ini di lakukan di STIE Indonesia Banking School dengan jumlah sampel 35 

mahasiswa. Dari segi profil responden: jumlah responden yang mengisi angket kuisioner 

diketahui 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. Sedangkan di lihat dari usia responden: Dari hasil angket 

Motivasi (X1) 

 

Perilaku Belajar 

(X2) 

Efikasi Diri (X3) 

Prestasi Akademik 

(Y) 
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yang diisi 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. 

Uji Asumsi Klasik: 

Uji Normalitas 

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. 

Uji Multikolinieritas 

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. 

Uji Heteroskedastisitas 

Scatter Plots Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar Scatter Plots di atas, 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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Model Regresi 

Tabel Model Regresi 

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 

Ŷ= β0 + β1X1 + β2X2 +β3X3 

Prestasi Akademik = -0,343 + 0.715 Motivasi + 0,242 Perilaku Belajar + 0,119 Efikasi 

Diri  

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. 
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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 jika variabel Motivasi, Perilaku Belajar, dan Efikasi Diri 

nilainya adalah 0, 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 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. 

Uji T 

Hasil Uji T 

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 

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 
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 thitung (X2)  = 1,031 

 thitung (X3)  = 0,504 

Pengujian Hipotesis 

Pengaruh Motivasi 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. Apabila seseorang termotivasi untuk 

melakukan suatu kegiatan seperti belajar, maka dorongan tersebut dapat mempengaruhi proses 

yang mengarah kepada tujuan yang ingin di capai. 

Pengaruh Perilaku belajar terhadap Prestasi Akademik 

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. 

Pengaruh Efikasi diri 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 dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

efikasi diri 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. 
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Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,790
a
 ,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. 

Implikasi Manajerial 

Average 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 

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 

Variabel dominan yang mempengaruhi prestasi akademik dalam penelitian ini adalah 

variabel motivasi dengan 3 indikator terendah berdasarkan average value yang perlu di 
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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. 

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. 

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: 
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Bagi Institusi 

1. Para dosen perlu memberikan teori-teori yang lebih update di dalam perkuliahan sehingga 

ilmu yang diperoleh relevan dan dapat di terapkan kedalam perkerjaan sesuai dengan 

perkembangan dunia bisnis atau perbankan. 

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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