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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1  Gambaran Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Angkatan 2009 yang sedang mengerjakan skripsi yaitu 

sebanyak 58 mahasiswa dengan rincian data sebagai berikut.  

Tabel 4.1 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 16 

2. Perempuan 42 

Jumlah 58 

 

4.2  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Kristen Satya 

Wacana pada tanggal 21 – 23 November 2012. Penulis menyebarkan 2 skala sikap 

kepada mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang mengerjakan skripsi berjumlah  

58 mahasiswa ,yaitu skala sikap self efficacy dan skala sikap kecemasan 

mengerjakan skripsi. Dalam penyebaran skala sikap penulis memanfaatkan waktu 

kuliah yang banyak bertemu dengan mahasiswa lain, perpustakaan dan kantin 

kampus. 
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4.3  Hasil Penelitian 

4.3.1.  Analisis Deskriptif 

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data 

dengan komputer program SPSS 11.5 dengan menggunakan teknik analisis 

korelasi. Dari perhitungan data pengolahan secara statistik diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Table 4.2 

Distribusi frekuensi self efficacay 
Kategori Interval Frekuensi(f) Prosentase(%) 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

27 – 53 

54 – 80 

81 – 107 

0 

7 

51 

0% 

12 % 

88 % 

Jumlah 58 100% 

Mean   : 91. 4000 

Std. Dev : 7. 3653 

 

Dari tabel  4.2 sebaran distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 

mahasiswa yang memiliki self efficacy berkategori tinggi sebesar 88 %, kategori 

cukup sebesar 12%, dan kategori rendah sebesar  0%. Dari data sebaran frekuensi 

di atas terlihat bahwa self efficacy yang dimiliki mahasiswa BK angkatan 2009 

sebagian besar berkategori tinggi. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Kecemasan Mengerjakan Skripsi 
Kategori Rentang skor Frekuensi(f) Prosentase(%) 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

28 – 55 

56 – 83 

84 – 111 

18 

40 

0 

31 % 

69 % 

0 % 
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Jumlah 58 100 % 

mean  : 59. 4000 

std.dev : 9. 2498 

Dari tabel 4.3 sebaran distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 

kecemasan mahasiswa BK yang sedang mengerjakan skripsi dengan berkategori 

rendah sebesar 31%, berkategori cukup sebesar 69% dan berkatagori tinggi 

sebesar 0%. Dari data di atas dapat diketahui bahwa kecemasan mahasiswa BK 

yang mengerjakan skripsi  sebagian besar berkategori cukup.  

4.3.2  Analisis Korelasional 

Analisis korelasi Self Efficacy dengan Kecemasan dapat 

dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Hasil Korelasi antara Self Efficacy dengan Kecemasan 

Mengerjakan Skripsi 

 
         **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 

 
  
  SELF_EFF KECMSN 

Kendall's tau_b SELF_EFF Correlation 
Coefficient 

1.000 -.327(**) 

Sig. (1-tailed) . .000 

N 58 58 

KECMSN Correlation 
Coefficient 

-.327(**) 1.000 

Sig. (1-tailed) .000 . 

N 58 58 
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Dari tabel di atas tampak bahwa koefisien korelasi antara self efficacy 

dengan kecemasan mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang mengerjakan 

skripsi sebesar rxy = -.327 dan p=0.000<0.01. -.327 termasuk tingkat korelasi 

rendah (Sugiyono, 2011). Berarti dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara self efficacy dengan kecemasan mahasiswa BK 

angkatan 2009 yang sedang  mengerjakan skripsi. Artinya bila skor self efficacy 

semakin tinggi, maka tingkat kecemasan semakin rendah sebaliknya, bila skor self 

efficacy semakin rendah, maka tingkat kecemasan akan semakin tinggi. 

 

4.5   Pembahasan 

Hasil penelitian dengan judul Hubungan Antara Self Efficacy dengan 

Kecemasan pada  Mahasiswa BK Angkatan 2009 yang sedang mengerjakan 

skripsi menghasilkan hasil analisis data bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifkan  antara self efficacy dengan kecemasan mahasiswa BK angkatan 2009 

yang sedang mengerjakan skripsi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Pratiwi (2008) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara self efficacy dengan kecemasan dalam proses bimbingan  skripsi 

mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (dengan koefisien 

korelasi r = - 0. 6929, dan probabilitas p = 0.000). Selain itu juga sejalan dengan 

hasil penelitian Noorrizki (2011) yang menyatakan ada hubungan negatif dan 

signifikan antara  efikasi diri dan kecemasan  terhadap ujian nasional pada siswa 
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kelas XII SMK PGRI 6 Malang ( dengan koefisien korelasi r = -0,462, dan 

probabilitas p = 0,002). 

Hubungan negatif yang sangat signifikan antar self efficacy dengan 

kecemasan mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang mengerjakan skripsi dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Self efficacy merupakan keyakinan individu terhadap 

keyakinan mahasiswa yang mempengaruhi cara mahasiswa tersebut dalam 

bereaksi terhadap suatu situasi (Bandura, 1997). Menurut Bandura, self efficacy 

berguna untuk melatih kontrol terhadap keterbangkitan kecemasan. Seseorang 

yang memiliki self efficacy yang tinggi akan mempunyai kemampuan bertahan 

lebih lama dalam menyelesaikan masalah yang sulit dibandingkan dengan 

seseorang yang memiliki self efficacy yang rendah. Hal ini karena self efficacy 

merupakan suatu bentuk kemampuan yang dimiliki individu tersebut sehingga self 

efficacy cenderung merupakan suatu karakter dari individu tersebut Bandura 

(1994). Kecemasan didefinisikan sebagai keadaan yang samar, perasaan tidak 

nyaman yang tinggi berkaitan dengan ketakutan dan keprihatinan (Santrok, 2003) 

Seseorang yang memiliki self efficacy sangat rendah tidak akan 

melakukan upaya apapun untuk mengatasi hambatan yang ada dalam mengerjakan 

skripsi, karena mahasiswa percaya bahwa tindakan yang  dilakukan tidak akan 

membawa pengaruh apapun. Self efficacy yang rendah dapat merusak motivasi, 

menurunkan aspirasi, mengganggu kemampuan kognitif, dan secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Di sisi lain, tingginya self efficacy 

menurunkan rasa takut akan kegagalan, meningkatkan aspirasi, meningkatkan 

cara penyelesaian masalah, dan kemampuan berfikir analitis. Dalam proses 
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pembuatan skripsi mahasiswa diharapkan memiliki self efficacy yang tinggi agar 

memberikan hasil untuk kerja yang baik yaitu penyelesaian pembuatan tugas 

skripsinya. 

Mahasiswa yang memiliki self efficacy tinggi adalah mahasiswa yang 

mempunyai keyakinan dan kemampuan untuk dapat berbuat sesuatu dengan 

melibatkan aspek outcome expectancy, efficacy expectancy, outcome value  

sehingga akan mempunyai tingkat kecemasan yang rendah dalam mempersiapkan 

diri dalam mengerjakan skripsi. Namun sebaliknya, mahasiswa yang memiliki self 

efficacy rendah adalah mahasiswa yang tidak mempunyai keyakinan dan 

kemampuan untuk dapat berbuat sesuatu dengan melibatkan aspek outcome 

expectancy, efficacy expectancy, outcome value sehingga akan mempunyai tingkat 

kecemasan yang tinggi dalam mempersiapakn diri menghadapi skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


