
1

HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL
ORANGTUA DENGAN SELF-EFFICACY MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI UKSW DALAM MENYUSUN

SKRIPSI

PENGANTAR

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar

pada perguruan tinggi. Mahasiswa dalam tahap perkembangan

digolongkan sebagai remaja akhir dan dewasa awal, yaitu usia

18-21 tahun dan 22-24 tahun (Monks, Knoers, & Haditono,

2002). Dua kriteria yang diajukan untuk menunjukan akhir masa

remaja dan permulaan dari masa dewasa awal adalah kemandirian

ekonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan (Santrock,

2002).

Mahasiswa diharapkan menjadi tulang punggung atau

pengurus guna menjadi tenaga professional yang berkualitas

untuk membangun bangsa dan Negara. Mahasiswa harus

menempuh masa studi minimal 3,5 tahun dan akhirnya akan

melewati fase akhir studinya dengan menyusun skripsi. Skripsi

adalah karya ilmiah yang diwajibkan sebagai bagian dari

persyaratan akademis di perguruan tinggi (Poerwodaminto,

1986). Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah skripsi

karena skripsi digunakan sebagai salah satu prasyarat bagi

mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Umumnya,

mahasiswa diberikan waktu untuk menyelesaikan skripsi dalam

jangka waktu satu semester atau kurang lebih sekitar enam bulan.
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Kenyataanya, banyak mahasiswa yang memerlukan waktu lebih

dari enam bulan untuk menyelesaikan skripsi.

Permasalahan yang menuntut mahasiswa untuk cepat

lulus dan memiliki IP (Indeks Prestasi) yang baik menjadikan

mahasiswa memiliki perasaan takut. Mahasiswa yang penuh

dengan ketakutan seringkali berpikiran bahwa pada saat

mahasiswa berada dalam tingkatan akhir yang harus mengerjakan

dan membuat skripsi, mahasiswa cenderung merasa tidak

sanggup untuk harus dituntut membuat skripsi yang memiliki isi

yang berkualitas. Dalam ketentuan DIKTI (Dirjen Pendidikan

Tinggi) menyatakan bahwa setiap mahasiswa S-1 di perguruan

tinggi secara normatif dibutuhkan waktu selama 4 (empat) sampai

6 (enam) tahun, tapi ada juga yang menyelesaikannya dalam 3,5

(tiga setengah) tahun ataupun lebih dari 6 (enam) tahun. Hal

tersebut tergantung dari kebijakan dari perguruan tinggi yang

ditetapkan. Karya ilmiah yang diwajibkan dan merupakan

persyaratan untuk memperolah gelar sarjana dinamakan dengan

skripsi. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Akademik No.

015/SK/PT09/1996 (Buku Panduan Akademik Program Studi

Psikologi, 2005). Pembatasan maksimal masa kuliah ini bertujuan

agar proses pembelajaran mahasiswa perguruan tinggi dapat

berjalan efisien dan tepat waktu. Batas ini juga dianggap sudah

memenuhi kriteria dan kualifikasi keilmuan.

Lamanya waktu penulisan skripsi yang diberikan adalah

selambat-lambatnya dua semester. Namun, pada kenyataannya
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masih banyak mahasiswa yang mengerjakan skripsi dalam waktu

yang lebih lama dari yang ditentukan. Banyak faktor yang

mungkin bisa menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah

karena mahasiswa tersebut merasa bahwa pembuatan skripsi itu

memang sulit, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih

lama dari yang diberikan. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang

tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dua semester, di fakultas

psikologi UKSW mahasiswa masih mendapatkan kebijaksanaan

untuk menyelesaikan skripsinya (Biro Skripsi Fakultas Psikologi

Universitas Kristen Satya Wacana). Toleransi terhadap waktu

pengerjaan skripsi ini diberikan oleh dekan dengan melihat

perkembangan penulisan skripsi (Setiadi, Matindas & Chairy,

1998).

Terkait dengan pengerjaan skripsi, seringkali mahasiswa

memiliki persepsi bahwa dirinya tidak mampu untuk

menyelesaikan tugas pembuatan skripsinya, sehingga timbullah

perasaan cemas, takut, stress, atau bahkan putus asa (Atwater,

1983; Pervin dan John, 1997). Persepsi atau keyakinan terhadap

ketidak mampuan diri ini berkaitan erat dengan tinggi atau

rendahnya tingkat self-efficacy mahasiswa tersebut. Self-efficacy

adalah penilaian seseorang tentang apa yang dapat dilakukan

dengan ketrampilan apapun yang dimilikinya (Bandura, 1986).

Lebih lanjut lagi, Bandura (dalam Schultz dan Schultz, 2005)

menyatakan bahwa self-efficacy merupakan sebuah bentuk

persepsi yang berkaitan dengan kontrol yang dipunyai oleh
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seseorang dalam hidupnya. Schultz dan Schultz (2005)

menyimpulkan adanya perbedaan antara orang yang memiliki

self-efficacy rendah dan tinggi. Seseorang yang memiliki self-

efficacy rendah akan cenderung merasa helpless, tidak mampu

melakukan pengaturan pada keadaan yang terjadi dalam

hidupnya. Pada saat mereka menghadapi hambatan, mereka akan

dengan cepat menyerah, bila pada usaha pertama sudah

mengalami kegagalan. Seseorang yang memiliki self-efficacy

yang sangat rendah tidak akan melakukan upaya apapun untuk

mengatasi hambatan yang ada, karena mereka percaya bahwa

tindakan yang mereka lakukan tidak akan membawa pengaruh

apapun. Self-efficacy yang rendah dapat merusak motivasi,

menurunkan aspirasi, menggangu kemampuan kognitif, dan

secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan fisik.

Namun di sisi lain saat peneliti menanyakan beberapa hal

kepada beberapa mahasiswa fakultas psikologi UKSW terkait

dengan pengerjaan skripsi, beberapa mahasiswa meyakini jika

kehidupan di kampus banyak diwarnai problem ataupun masalah

selain harus menuntut mahasiswa untuk segera menyelesaikan

skripsinya, salah satu contohnya adalah dituntutnya mahasiswa

untuk lulus tepat waktu atau lulus lebih cepat, bukan saja oleh

kampus tetapi juga orang tua mahasiswa tersebut. Permasalahan

yang menuntut mahasiswa untuk cepat lulus dan memiliki IP

(Indeks Prestasi) yang baik menjadikan mahasiswa memiliki

perasaan takut. Mahasiswa yang penuh dengan ketakutan
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seringkali melaporkan bahwa pada saat ujian mereka seolah-olah

tidak dapat mengingat semua hal apapun yang sudah dipelajari

sebelumnya dan mengalami hambatan dalam mengingat atau

mengulang kembali (Davidoff, 1991).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam orang mahasiswa

psikologi saat peneliti menanyakan beberapa aspek yang

mempengaruhi tingkat self-efficacy dalam diri mereka, peneliti

mendapatkan diantaranya 4 mahasiswa yang sedang dalam

pengerjaan skripsi dan memasuki bab akhir, dan dua diantaranya

lagi merupakan mahasiswa yang sama sekali belum merancang

proposal skripsi di Fakultas Psikologi UKSW Salatiga. Saat

peneliti menanyakan beberapa hal mengenai ruang lingkup

skripsi dan juga menanyakan beberapa komponen yang dapat

mempengaruhi tingkat self-efficacy mereka yaitu level dan

strenght, mereka berpendapat bahwa kemampuan seseorang yang

memiliki level yang tinggi akan merasa dirinya mampu untuk

menguasai permasalahan yang sulit, tetapi berbeda dengan orang

yang memiliki level yang rendah, maka dirinya akan merasa

kesulitan untuk mengatasi permasalahannya.

Peneliti juga melaporkan bahwa mereka mengalami

beberapa hambatan disaat mengerjakan skripsi. Hambatan itu

seperti kecemasan yang berlebihan sehingga takut dan pesimis

akan skripsi yang dikerjakan, persepsi terhadap dosen

pembimbing mereka, ketidak mampuan mengatur waktu dalam

mengerjakan skripsi, sulitnya memperoleh bahan skripsi, dan
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kekurangan sarana prasarana. Tetapi beberapa dari mereka

berpendapat bahwa jika seseorang dengan kekuatan (strenght)

yang tinggi maka ia juga sangat yakin dengan kemampuan

dirinya, sesulit apapun hambatan yang dihadapinya maka akan

terasa mudah untuk diselesaikan.

Tingginya self-efficacy menurunkan rasa takut akan kegagalan,

meningkatkan aspirasi, meningkatkan cara penyelesaian masalah,

dan kemampuan berpikir analitis (Warsito, 2004). Dalam proses

penyusunan skripsi mahasiswa diharapkan memiliki self-efficacy

yang tinggi agar dapat memberikan hasil unjuk kerja yang baik

yaitu penyelesaian pembuatan tugas skripsinya. Hal ini sejalan

dengan hasil penelitian Bandura dan Locke; Stajkovic, dan

Luthans (dalam Jhon, 2005) yang menyatakan bahwa ada

hubungan yang sangat tinggi antara self-efficacy dengan

performance. Semakin tinggi self-efficacy maka semakin baik

pula hasil kerja seseorang.

Menurut Smet (1994) menyebutkan sejumlah variabel

yang diidentifikasikan memengaruhi keadaan psikologis

mahasiswa pada saat mengerjakan skripsi, yaitu variabel dalam

kondisi individu (umur, jenis kelamin, faktor-faktor genetik,

pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik), karakteristik

kepribadian (introvert-ekstrovert, stabilitas emosi secara umum,

hardiness, LOC), variabel sosial-kognitif (dukungan sosial yang

dirasakan, jaringan sosial, kontrol pribadi yang dirasakan),

hubungan dengan lingkungan sosial (dukungan sosial yang
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diterima, integrasi dalam jaringan sosial), dan strategi

penanggulangan (coping). Menurut Kring, Davison, Neale, dkk

(2007), dari banyak faktor tersebut salah satu faktor yang secara

signifikan dapat mengurangi efek negatif dari beberapa keadaan

psikologis mahasiswa adalah dukungan sosial. Sebagaimana

dikemukakan oleh Smet (1994) bahwa salah satu faktor yang

dapat mengubah pengalaman negatif psikologis mahasiswa

adalah mencari dukungan sosial.

Dukungan sosial adalah sebuah cara untuk menunjukkan

kasih sayang, kepedulian, dan penghargaan untuk orang lain.

Beberapa ahli (Cobb, 1976; Gentry & Kobasa, 1984; Wallston,

Alagna, DeVellis, 1983, dalam Sarafino, 1998) yang menyatakan

bahwa individu yang memperoleh dukungan sosial akan

menyakini bahwa ia dicintai, dirawat, dihargai, berharga, dan

merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Menurut Ritter

(1998), dukungan sosial (Social Support) mengacu pada bantuan

emosional, instrumental, dan finansial yang diperoleh dari

jaringan sosial seseorang. Dukungan sosial merupakan

kenyamanan psikis dan emosional yang diberikan kepada

individu oleh keluarga, teman, rekan, dan yang lainnya. Rook

(1985), mendefinisikan dukungan sosial sebagai salah satu fungsi

pertalian sosial yang menggambarkan tingkat dan kualitas umum

dari hubungan interpersonal yang akan melindungi individu dari

konsekuensi stres.
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Sarason (dalam Kuntjoro, 2002) mengatakan bahwa

dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari

orang-orang yang dapat diandalkan. Menurut Sarason dukungan

sosial selalu mencangkup dua hal, yaitu jumlah dukungan sosial

yang tersedia (kuantitas) dan tingkat kepuasan akan dukungan

sosial yang diterima (kualitas). Dukungan sosial bukan sekedar

memberikan bantuan tetapi yang paling penting adalah

bagaimana persepsi penerimaan terhadap makna dari bantuan itu

(http://www.e-psikologi.com). Senada dengan pendapat di atas,

House dan Khan (1985) menyatakan bahwa dukungan sosial

sebagai keberadaan atau kuantitas dari hubungan sosial, yaitu

jumlah bantuan yang diyakini individu disediakan untuknya

maupun jumlah bantuan yang diterima individu.

Dukungan dari keluarga merupakan dukungan sosial

pertama yang diterima seseorang karena anggota keluarga adalah

orang orang yang berada di lingkungan paling dekat dengan diri

individu dan memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat

memberikan bantuan (Levitt, Cohen, & Syme, 1983). Keluarga

sebagai komunitas terkecil dari sebuah masyarakat memiliki

tanggung jawab yang besar dalam pendidikan anak (Nasution &

Nasution, 1986). Lingkungan keluarga, khususnya orangtua

diharapkan memiliki komitmen dan kesadaran terhadap tugas dan

tanggung jawab dalam pembentukan watak, perilaku, dan

sejenisnya yang semuanya mengacu pada pembentukan

kepribadian anak (Kartono, 1996). Dukungan sosial yang

http://www.e-psikologi.com/
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diberikan kepada anak akan sangat berperan penting dalam

pembentukan kepribadian anak. Argyle, Sarason, & Pierce (1980)

menyatakan bahwa dukungan sosial orangtua mempunyai

keterkaitan dengan hubungan yang dekat antara anak dan

orangtua, harga diri yang tinggi, kesuksesaan akademik, dan

perkembangan moral yang baik pada anak.

Sebuah hasil penelitian (Kors & Linden, 1995; Lepore,

Allen, dkk 1993) menyatakan bahwa dukungan sosial dapat

mengurangi tekakan akibat aktivitas yang menimbulkan stres

pada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akademis. Hasil

penelitian lain dari Eggens, & Van Der Werf, dkk (2007)

menemukan bahwa ada hubungan antara jaringan personal dan

dukungan sosial terhadap perilaku belajar dan kemampuan diri

pada pelajar. Jaringan personal dan dukungan sosial dapat

berfungsi sebagai “jaring penyelamat” yang membantu pelajar

dalam penanggulangan stres dan kesulitan-kesulitan selama masa

belajar. Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sulistyawati (2010) bahwa dukungan sosial memiliki efek

langsung dengan individu terhadap nilai self-efficacy, jadi

mahasiswa yang memperoleh dukungan sosial yang tinggi, baik

dukungan secara verbal, non verbal, dan tingkah laku dari orang-

orang sekitarnya, akan secara langsung memengaruhi self-

efficacy dalam diri mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut

memiliki keyakinan yang kuat selama menyusun skripsi dan

mampu bertahan dalam menghadapi masalah.
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Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa

dukungan sosial yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang

mengerjakan skripsi dapat mengurangi dampak beban negatif dan

tekanan yang dirasakan bisa mengancam diri mahasiswa tersebut.

Tidak hanya semata-mata dukungan sosial dapat memberikan

efek positif secara langsung kedalam diri mahasiswa yang sedang

membuat skripsi, tetapi juga ada hal yang dikarenakan mahasiswa

memiliki persepsi terhadap kemampuannya untuk dapat

menyelesaikan tugas skripsi tersebut yang merupakan self-

efficacy. Berangkat dari fenomena yang ada di fakultas psikologi

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, maka timbul

keinginan peneliti untuk untuk meneliti hubungan antara

dukungan sosial orangtua dengan self-efficacy pada mahasiswa

yang sedang mengerjakan skripsi, khususnya pada mahasiswa

tingkat akhir fakultas psikologi Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga.

TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah, maka penelitian ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan

positif dan signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan

Self-Efficacy mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Kristen

Satya Wacana Salatiga dalam menyusun skripsi.
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TINJAUAN PUSTAKA

Self-Efficacy

Self-efficacy mengarah pada keyakinan seseorang

terhadap kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan

serangkaian tindakan dalam mencapai hasil yang ditetapkan

(Bandura, 1997). Menurut Bandura (1997) definisi self-efficacy

adalah penilaian seseorang tentang apa yang dapat dilakukan

dengan ketrampilan apapun yang dimilikinya. Penilaian atau

perasaan itu berkaitan dengan kompetensi dan efektifitas.

Menurut Bandura (1997) faktor-faktor yang

mempengaruhi self-efficacy dapat diperoleh dari empat prinsip

sumber informasi yaitu: Pencapaian kinerja (Performance

Attainment), Pengalaman orang lain (Vicarious Experience),

Persuasi Verbal (Verbal Persuasion), Keadaan dan reaksi

fisiologis (Physiological State). Menurut Bandura (1997) terdapat

tiga komponen dari self-efficacy pada diri manusia, yaitu:

Tingkatan (Level) , Keadaan umum (Generality), Kekuatan

(Strength).

Alafgani (2013) menjelaskan mengenai domain/area

mahasiswa pada saat mereka menyusun skripsi. Domain/area

tersebut nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk mengukur

self-efficacy mahasiswa dalam menyusun skripsi. Terdapat tiga

domain/area menurut Alafgani (2013), yaitu : Proses Bimbingan,

Pengetahuan Dasar Skripsi, Lingkungan Sosial Akademis.
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Dukungan Sosial Orangtua

Menurut Rodin dan Salovey (1989, dalam Smet, 1994),

dukungan sosial terpenting berasal dari keluarga. Orangtua

sebagai bagian dalam keluarga merupakan individu dewasa yang

paling dekat dengan anak dan salah satu sumber dukungan sosial

bagi anak dari keluarga. Santrock (2002) menjelaskan bahwa

orangtua berperan sebagai tokoh penting dengan siapa anak

menjalin hubungan dan merupakan suatu sistem dukungan ketika

anak menjajaki suatu dunia sosial yang lebih luas dan lebih

kompleks. Dukungan sosial yang diberikan oleh orangtua

memainkan peranan penting terhadap penyesuaian psikologis

selama masa transisi yang dihadapi anak dalam bangku kuliah

(Mounts, Valentiner, & Anderson, 2005). Orangtua yang

mendorong anak mereka untuk mencoba aktivitas yang baru dan

memberikan dukungan pada usaha mereka akan membantu

mengembangkan perasaan mampu pada anak saat menjumpai

tantangan (Bandura, 2001).

Dukungan sosial orangtua akan berguna sebagai coping

terhadap stres yang berhubungan dengan tugas akademik yang

dihadapi oleh mahasiswa (Smith & Renk, 2007). Dukungan sosial

dari orangtua akan dapat berfungsi sebagai faktor protektif bagi

anak. Adanya dukungan sosial orangtua dapat menimbulkan rasa

aman dalam melakukan partisipasi aktif, eksplorasi, dan

ekperimentasi dalam kehidupan yang pada akhirnya akan

meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan dan strategi coping.
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Dukungan sosial dari orangtua akan mengembangkan

“buffer” yang dapat berguna untuk menghadapi stres. Pernyataan

di atas diperkuat dengan hasil penelitian dari Shaw (2003) yang

menemukan bahwa dukungan yang diberikan orangtua berkaitan

erat dengan kesehatan individu selama masa anak-anak hingga

dewasa. Individu yang menerima dukungan sosial orangtua lebih

mampu menyelesaikan tugas yang sulit, tidak mengalami

gangguan kognitif, lebih berkonsentrasi dan tidak menunjukkan

kecemasan dalam melaksanakan tugas (Cutrona, 1987).

Berdasarkan dari uraian di atas penulis mengambil

pernyataan dari Cutrona (1987) bahwa dukungan sosial orangtua

yaitu penilaian/persepsi anak terhadap bantuan yang diberikan

oleh orangtua, terdiri dari perhatian, kasih sayang, informasi atau

nasehat berbentuk verbal atau non-verbal, baik secara emosional,

penghargaan, dan materi.

Cutrona dan Russel (1987), mengembangkan “Social

Provisions Scale” yang sebelumnya disusun oleh Weiss (1974)

untuk mengukur ketersediaan dukungan sosial yang diperoleh

dari hubungan individu dengan orang lain. Terdapat enam aspek

di dalamnya, yaitu : Attachment (kasih sayang/kelekatan)

merupakan perasaan akan kedekatan emosional dan rasa aman,

Social integration (integrasi sosial) merupakan perasaan menjadi

bagian dari keluarga, tempat orangtua berada dan tempat saling

berbagi minat dan aktivitas., Reassurance of worth

(penghargaan/pengakuan), meliputi pengakuan akan kompetensi
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dan kemampuan anak, Reliable alliance (ikatan/hubungan yang

dapat diandalkan), meliputi kepastian atau jaminan bahwa anak

dapat mengharapkan orangtua untuk membantu dalam semua

keadaan, Guidance (bimbingan) merupakan nasehat dan

pemberian informasi oleh orangtua kepada anak, Opportunity for

nurturance (kemungkinan dibantu) merupakan perasaan anak

akan tanggung jawab orangtua terhadap kesejahteraan anak.

Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua Dengan Self-

Efficacy Mahasiswa Dalam Menyusun Skripsi

Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib disusun oleh

para mahasiswa strata satu (S1) pada suatu lembaga Perguruan

Tinggi, baik negeri maupun swasta, sebagai salah satu syarat

untuk mendapatkan gelar sarjana. Selama penyusunan skripsi,

mahasiswa sendiri mengaku bahwa ia dihadapkan pada masalah-

masalah yang dapat menghambat proses penyelesaian skripsinya

tersebut.

Hambatan-hambatan selama proses penyusunan skripsi

meliputi hambatan yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu

sendiri, misalnya seperti kecemasan, persepsi terhadap dosen

pembimbing, ketidak mampuan mengatur waktu dalam

mengerjakan skripsi, kesulitan memperoleh bahan skripsi, dan

kurangnya sarana prasarana. Secara tidak langsung hambatan-

hambatan tersebut akan menuntut mahasiswa untuk dapat

menyesuaikan diri, akan tetapi dalam menghadapi hambatan itu
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terkadang mahasiswa tidak selalu berhasil melakukan

penyesuaian. Sebuah hasil penelitian (Kors & Linden, 1995;

Lepore, Allen, dkk 1993) menyatakan bahwa dukungan sosial

dapat mengurangi tekanan akibat hambatan dan aktivitas yang

menimbulkan stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan

tugas akademis.

Dukungan-dukungan yang diperoleh mahasiswa pada saat

mengerjakan skripsi merupakan salah satu bentuk dukungan

sosial sebagai cara untuk menunjukkan kasih sayang, kepedulian

dan penghargaan untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan

skripsi. Individu yang menerima dukungan sosial akan merasa

bahwa ia dicintai, dihargai, berharga, dan merupakan bagian dari

lingkungan sosialnya (Cobb, 1976). Argyle (1980) berpendapat

bahwa mahasiswa dengan dukungan sosial yang tinggi akan

mempunyai pikiran lebih positif terhadap situasi yang sulit,

seperti saat mengerjakan tugas akhir bila dibandingkan dengan

individu yang memiliki tingkat dukungan sosial yang rendah.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Warsito (2004)

secara langsung dukungan sosial mampu memberikan pengaruh

secara signifikan kepada self-efficacy mahasiswa untuk dapat

menghadapi dan menanggulangi masalah secara efektif.

Menurut Bandura (dalam Baron & Byrne, 2000), self-

efficacy adalah penilaian seseorang akan kemampuannya atau

menampilkan kompetensi, meraih tujuan, atau mengatasi suatu

hambatan. Menurut hasil penelitian Warsito (2004), mahasiswa
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yang memiliki self-efficacy tinggi akan memberikan seluruh

kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai sesuatu yang

diinginkan. Ketika menghadapi suatu masalah dalam usahanya

untuk mencapai hal tersebut maka seseorang tidak akan mudah

menyerah melainkan terus berusaha sampai berhasil. Bila terjadi

kegagalan dianggap sebagai kurangnya usaha yang dilakukan,

bukan sebagai ketidakmampuan.

Begitu pula halnya pada mahasiswa yang sedang

menyusun skripsi. Tingginya self-efficacy yang dimiliki oleh

mahasiswa memungkinkan dirinya memiliki motivasi untuk

melakukan tindakan dan usaha dalam menyusun skripsi,

sebaliknya semakin rendah self-efficacy yang dimiliki mahasiswa

maka ia kurang memiliki dorongan yang kuat dalam dirinya

dalam menyusun skripsi dan mahasiswa tersebut tidak berusaha

melakukan tindakan-tindakan dalam menyusun skripsi (Bandura,

1995). Selain itu, keberadaan orang lain di sekitar mahasiswa

dalam menyusun skripsi dapat memberikan dukungan dan

motivasi bagi mahasiswa tersebut. Dukungan sosial inilah yang

dirasa oleh mahasiswa mampu memberikan efek positif terhadap

kemampuan diri mahasiswa untuk dapat melakukan dan

menghadapi segala sesuatu yang dianggap sulit termasuk pada

saat mengerjakan skripsinya (Susilowati, 2010).

Menurut Bandura (1995), salah satu faktor yang

memengaruhi self-efficacy mahasiswa yaitu persuasi sosial

(social persuasion), dorongan secara verbal dari orang lain atau
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pujian-pujian secara verbal dapat bersifat mendorong individu

untuk lebih berusaha dan mencapai keberhasilan. Selain itu,

menurut Thoits (dalam Rutter, dkk., 1993), dukungan sosial

memiliki efek langsung dengan individu terhadap nilai self-

efficacy.

Menurut Turner (dalam Sarafino, 1990), dukungan sosial

dapat menghilangkan atau mengurangi stres dari berbagai macam

masalah dan dapat meningkatkan self-efficacy dalam diri individu

untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu yang sulit. Selain itu

menurut Brownell dan Shumaker (dalam Duffy & Wong, 2000),

terdapat efek tidak langsung dari dukungan sosial berarti bahwa

dukungan sosial memengaruhi tingkat self-efficacy individu

dengan mengurangi tingkat keparahan stres dari suatu peristiwa.

Jadi dapat dikatakan bahwa dukungan sosial mampu mengurangi

segala jenis pengaruh negatif pada diri mahasiswa yang sedang

mengerjakan skripsi, dan pada akhirnya dukungan sosial dari

lingkungan terdekat yaitu orangtua mampu memberikan efek

yang posistif terhadap tingkat self-efficacy mahasiswa yang

sedang mengerjakan tugas akhirnya yaitu skripsi.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Ada

hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan self-efficacy

pada mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW Salatiga dalam

menyusun skripsi.”
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Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW Salatiga yang berjumlah

250 orang yang semuanya terdiri dari mahasiswa angkatan 2008-

2010 yang secara normatif sedang dalam proses mengerjakan

skripsi. Jumlah populasi penelitian sebanyak 250 mahasiswa yang

sedang dalam proses menyusun skripsi. Jumlah poupulasi

diperoleh dari laporan pihak biro akademik kemahasiswaan

UKSW. Dengan mengacu pada tabel Krejcie (Krejcie & Morgan,

1970), peneliti mengambil secara acak 152 mahasiswa sebagai

sampel penelitian yang terdiri dari mahasiswa aktif Fakultas

Psikologi UKSW yang sedang dalam pengerjaan skripsi.

Perincian jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini

menggunakan rumus Azwar (1998) sebagai berikut:

Berdasarkan rumus tersebut, maka perincian pengambilan

sampel adalah sebagai berikut :

a. JPT (Jumlah Populasi Total) : 250

b. JST (Jumlah Sampel Total) : 152, jumlah tersebut diperoleh

dengan menggunakan tabel Krecjie (dalam Krejcie &

Morgan, 1970).

c. JPB (Jumlah Populasi Bagian)

Mahasiswa angkatan 2008-2010 yang aktif dan sedang

dalam proses skripsi : 150 orang

d. JSB (Jumlah Sampel Bagian)
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JSB =
152

250
×150 = 91 Mahasiswa

Jadi sampel yang akan digunakan oleh peneliti berjumlah

91 mahasiswa di fakultas Psikologi UKSW Salatiga.

Karakteristik subyek yang akan digunakan sebagai sumber data

adalah sebagai berikut:

1. Masih berstatus sebagai mahasiswa S-1 di Fakultas

Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang

sedang menyusun skripsinya pada saat penelitian ini

dilakukan.

2. Mahasiswa yang telah terdaftar pada biro skripsi

kemahasiswaan sebagai mahasiswa skripsi atau dengan kata

lain mahasiswa tersebut telah memasukan proposal skripsi

atau outline skripsinya pada biro skripsi kemahasiswaan.

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, peneliti

menggunakan 2 skala yang pertama yaitu dukungan sosial

orangtua dan skala self-efficacy. Untuk skala pdukungan sosial

orangtua, skala pengukuran dukungan sosial orangtua dalam

penelitian ini mengacu pada alat ukur yang dikembangkan oleh

Cutrona & Russel (1998) yang kemudian dimodifikasi oleh

peneliti. Skala tersebut bernama Social Provisions Scale yang

tersusun dari 36 item pertanyaan dalam bentuk skala Likert, yang

terdiri dari 6 aspek. Skala psikologi ini terbagi menjadi 2 jenis,

yaitu 18 item favorable dan 18 item unfavorable, menggunakan 4

tingkat penilaian (Skala Likert) yaitu nilai 1 sampai 4. Untuk

jenis pernyataan favorable subjek akan mendapat skor 4 untuk
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jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S),

skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 untuk

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), dan Untuk jenis pertanyaan

unfavorable subjek akan mendapatkan skor 1 untuk jawaban

Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3

untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 4 untuk jawaban

Sangat Tidak Sesuai (STS).

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur self-efficacy

adalah alat ukur yang disusun sendiri oleh peniti berdasarkan

berdasarkan petunjuk langkah-langkah yang disusun oleh

Bandura (1997) yang menyatakan bahwa self-efficacy merupakan

sistem kemampuan yang tidak bersifat global tetapi merupakan

suatu keyakinan diri secara khusus yang dihubungkan dengan

wilayah fungsi khusus (domain). Sebelum peneliti menentukan

domain seperti yang dikemukakan oleh Alafgani (2013), peneliti

melakukan serangkaian survey mengenai area apa saja yang

mahasiswa lalui dalam proses pengerjaan skripsi. Agar domain

yang ditentukan oleh peneliti tepat di fakultas Psikologi UKSW,

peneliti menyebarkan lembar survey kepada 50 orang responden

mahsiswa yang memiliki karakteristik sama dalam penelitian ini.

Setelah selesai peneliti menentukan domain yang akan digunakan

dari hasil survey ke 50 responden mahasiswa fakutas Psikologi

UKSW. Adapun domain yang digunakan dalam penelitian ini

mencangkup dua domain dalam situasi mahsiswa yang sedang

dalam proses mengerjakan skripsi. Domain tersebut diantaranya
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adalah pengetahuan dasar skripsi dan proses bimbingan. Kedua

domain tersebut nantinya akan diukur berdasarkan ketiga

komponen dari self-efficacy yaitu, level (tingkatan), strength

(kekuatan keyakinan), dan generality (keadaan umum)

Alat ukur self-efficacy menggunakan teknik penilaian

dengan interval angka dari 0 sampai 100. Skala interval ini

menawarkan tiga pilihan jawaban yang terdiri dari 0-30 adalah

tidak dapat dikerjakan, 40-70 adalah lumayan bisa dikerjakan, 80-

100 adalah sangat yakin dapat dikerjakan. Skala ini berjumlah 34

item dan keseluruhan merupakan item bersifat favorable.

Semakin tinggi skor yang dipilih menunjukkan semakin tinggi

self-efficacy yang dimiliki subjek pada saat proses mengerjakan

skripsi, sebaliknya semakin rendah skor maka semakin rendah

juga self-efficacy yang dimiliki subjek

HASIL PENELITIAN

Dalam mengukur validitas dan reliabilitas dalam penelitian

ini menggunakan teknik koefisien korelasi Peason Product

Moment. Pada skala dukungan sosial orangtua terdapat 36 item

yang dimana terdapat 34 item valid dan 2 item tidak valid,

dengan koefisisen korelasi ≥ 0,3 untuk yang valid dan ≤ 0,3 untuk 

yang tidak valid dengan nilai validitas bergerak dari 0,441 sampai

dengan 0,714 yang memiliki realibilitas sebesar α = 0,941 

Sedangkan pada skala self-efficacy terdapat 34 item yang dimana

tidak ada item yang gugur dalam pengujian ini dengan nilai



22

validitas bergerak dari 0,391 sampai dengan 0,838 yang memiliki

realibilitas sebesar α= 0,969. 

Penelitian ini juga menggunakan uji normalitas dan

linearaitas yang bertujuan untuk mengetahui normal atau

tidaknya distribusi data penelitian pada masing-masing variabel.

Data dari variabel penelitian diuji normalitasnya menggunakan

metode Kolmogorov-Smirnov Test dan diketahui pada variabel

prokrastinasi mengerjakan tugas memiliki koefisien normalitas

sebesar 0,945 (p>0,05) dengan demikian variabel dukungan

sosial orangtua memiliki distribusi data yang normal, sedangkan

untuk variabel efikasi diri akademik memiliki koefisien

normalitas sebesar 0,346 (p>0,05) dengan demikian variabel self-

efficacy juga ada pada distribusi yang normal juga.

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-

efficacy mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW Salatiga dalam

menyusun skrispi dengan dukungan sosial orangtua, maka

digunakan uji linearitas menggunakan SPSS for Windows 20.00

maka diperoleh hasil berikut :

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Self_Effic
acy *

Dukungan
_Sosial_O

rangtua

Between
Groups

(Combined)

5499259,919 42 130934,760 1,075 ,402

Linearity 387169,695 1 387169,695 3,179 ,081
Deviation from

Linearity
5112090,224 41 124685,127 1,024 ,466

Within Groups 5845790,190 48 121787,296
Total 11345050,110 90
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Dari tabel tersebut diketahui nilai F beda sebesar 1,024

dengan signifikansi sebesar p = 0,466 (p > 0,05 ) yang

menunjukkan hubungan antara variabel self-efficacy mahasiswa

fakultas Psikologi UKSW Salatiga dalam menyusun skrispi

dengan dukungan sosial orangtua linear.

PEMBAHASAN

Hasil perhitungan korelasi Product Moment oleh Karl

pearson diantara variabel dukungan sosial orangtua dengan self-

efficacy pada mahasiswa dalam menyusun skripsi menunjukkan

korelasi r = 0,185 dengan signifikansi sebesar 0,040 (1-tailed)

(p<0,05) dari perhitungan uji korelasi antara variabel dukungan

sosial orangtua dengan self-efficacy pada mahasiswa dalam

mengerjakan skripsi, didapatkan hasil penelitian yang

menunjukkan adanya hubungan korelasi positif signifikan antara

kedua variabel tersebut. Dalam penelitian ini menerima hipotesis

statistik H1 : rxy > 0 bahwa ada hubungan positif signifikan

antara dukungan sosial orangtua dengan self-efficacy mahasiswa

fakultas Psikologi UKSW dalam menyusun skripsi. Hal ini dapat

diartikan bahwa semakin tinggi dukungan sosial orangtua yang

dirasakan oleh mahasiswa maka akan semakin tinggi pula tingkat

self-efficacy pada mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Begitu

pula sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial orangtua yang

dirasakan oleh mahasiswa maka akan semakin rendah self-

efficacy pada mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.
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Penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang

dilakukan oleh Thoits (1993), dukungan sosial orantua memiliki

efek langsung dengan individu terhadap nilai self-efficacy.

Mahasiswa yang memperoleh dukungan sosial orangtua yang

tinggi, baik dukungan secara verbal, non verbal, dan tingkah laku

dari orangtuanya akan secara langsung memengaruhi self-efficacy

dalam diri mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut memiliki

keyakinan yang kuat selama proses penyelesaian skripsi dan

mampu bertahan dalam menghadapi masalah. Serupa juga dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati (2010) pada

mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas

Gunadarma yang menunjukkan hasil positif signifikan antara

kedua variabel tersebut. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa

fakultas Psikologi UKSW yang juga sedang berada dalam proses

mengerjakan skripsi, maka hasilnya menunjukkan jika ada

hubungan positif signifikan antara dukungan sosial orangtua

dengan self-efficacy pada mahasiswa fakultas Psikologi UKSW

dalam mengerjakan skripsi.

Berdasarkan pemahaman hasil penelitian mengatakan

bahwa dukungan sosial orangtua yang tinggi artinya mahasiswa

merasakan perhatian, kenyamanan, penghargaan, dan pertolongan

dari orangtua yang dirasakan sehingga mahasiswa merasa

dicintai, diperhatikan, dan dihargai oleh orangtua serta merasa

menjadi bagian dari keluarga (Wallston, Alagna, DeVellis, &

DeVellis, 1998). Mahasiswa dengan dukungan sosial orangtua
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yang tinggi akan mempunyai pikiran lebih positif terhadap situasi

yang sulit, seperti saat pengerjaan skripsi bila dibandingkan

dengan individu yang memiliki tingkat dukungan sosial orangtua

yang rendah (Cooper, dkk 2001). Mahasiswa juga meyakini

bahwa orangtua selalu ada untuk membantu, serta dapat

mengatasi peristiwa yang berpotensi menimbukan stres dengan

cara yang lebih efektif.

Dukungan sosial orangtua yang tinggi juga dapat membuat

mahasiswa terhindar dari stres karena mahasiswa dapat

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama proses

pengerjaan skripsi, dengan bercerita kepada orangtua sehingga

mahasiswa tersebut tidak merasa sendiri. Selain itu, pujian dan

dorongan semangat dari orangtua merupakan bentuk dukungan

yang dapat berpengaruh bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa

tersebut lebih percaya diri, tidak mudah putus asa, dan memiliki

self-efficacy yang baik untuk bisa menyusun skripsi. Sedangkan

self-efficacy mahasiswa yang tinggi artinya mahasiswa merasa

yakin untuk bisa menyelesaikan skripsinya sesuai dengan waktu

yang sudah ditentukan. Mahasiswa yakin akan kemampuan yang

dimilikinya sehingga mereka mampu untuk menghadapi

tantangan dalam hal menyelesaikan skripsi dengan optimis dan

mampu menetapkan tujuan hidupnya sendiri. Dukungan sosial

dapat bersumber dari mana saja terutama dari orangtua.

Dukungan sosial yang diberikan orangtua kepada mahasiswa

yang sedang menyelesaikan skripsi menimbulkan perasaan dekat
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secara emosional, integrasi sosial, merasa dihargai, dibimbing,

memiliki ikatan yang dapat diandalkan, dan kemungkinan dibantu

(Cutrona & Russel, 1987). Dukungan dari orangtua merupakan

dukungan sosial pertama yang diterima seseorang karena

orangtua adalah orang yang berada di lingkungan paling dekat

dengan diri individu dan memiliki kemungkinan yang besar untuk

dapat memberikan bantuan (Levitt dkk, 1983).

Selain itu, dari perhitungan uji korelasi juga ditemukan

bahwa dukungan sosial orangtua memiliki sumbangan efektif

sebesar 3,42% terhadap munculnya self-efficacy pada mahasiswa

dalam mengerjakan skripsi, hal ini dapat dikatakan jika

sumbangan efektif variabel dukungan sosial orangtua memiliki

korelasi yang lemah. Pernyataan ini sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Renk (2007) yang

menyatakan bahwa walaupun dukungan sosial orangtua berkaitan

dengan stres akademik pada mahasiswa yang dapat

mempengaruhi self-efficacy pada saat mereka menyelesaikan

tugas akhir, tetapi hubungannya lemah dibandingkan dengan

hubungan antara stres akademik pada saat mahasiswa

menyelesaikan tugas akhirnya dengan dukungan sosial yang

diberikan oleh orang lain yang berarti (significant other), bagi

mahasiswa selain orangtua, hubungannya lebih kuat daripada

dukungan sosial yang diberian oleh orangtua.

Mahasiswa mencari lebih banyak dukungan sosial seiring

meningkatnya stres akademik pada saat mereka menyelesaikan
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tugas akhir. Dari hasil perhitungan uji korelasi maka sisanya yaitu

96,5% penyebab munculnya self-efficacy pada mahasiswa dalam

mengerjakan skripsi yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor

lain seperti pengalaman keberhasilan (enactive mastery

experience), pengalaman orang lain (vicarious experience),

persuasi verbal (verbal persuasion), keadaan fisiologis dan

psikologis (Phisiological and affective states) (Bandura, 1997).

Untuk memperdalam hasil penelitian, peneliti juga

melakukan pengujian korelasi terhadap aspek dukungan sosial

orangtua dengan self-efficacy pada mahasiswa dalam

mengerjakan skripsi, hasilnya menunjukkan bahwa aspek-aspek

dukungan sosial orangtua yang memberikan korelasi terhadap

self-efficacy adalah: Attachment memberikan sumbangan efektif

sebesar 3,76%, aspek Social integration sebesar 0,92%, aspek

Reassurance of worth sebesar 4,36%, aspek Reliable alliance

sebesar 2,19%, aspek Guidance sebesar 0,98%, dan aspek

Opportunity for nurturance sebesar 3,24%. Dari hasil korelasi

antara aspek-aspek dukungan sosial orangtua dengan self-efficacy

pada mahasiswa dalam mengerjakan skripsi terlihat bahwa

komponen Reassurance of worth memiliki presentase paling

terkuat di antara aspek-apek yang lain terhadap self-efficacy pada

mahasiswa Psikologi UKSW dalam menyelesaikan skripsi yaitu

sebesar 4,36%. Dari perhitungan korelasi per aspek dukungan

sosial orangtua terlihat jika aspek Reassurance of worth yang

merupakan aspek penghargaan/pengakuan dari orangtua dan
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dorongan semangat secara verbal memiliki korelasi yang terkuat

diantara aspek dukungan sosial orangtua yang lain terhadap self-

efficacy pada mahasiswa fakultas Psikologi UKSW pada saat

menyusun skripsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bandura

(1995), salah satu faktor yang memengaruhi self-efficacy

mahasiswa yaitu persuasi social (social persuasion), dorongan

secara verbal dari orang lain atau pujian-pujian secara verbal

dapat bersifat mendorong individu untuk lebih berusaha dan

mencapai keberhasilan yang menjadi dasar untuk memengaruhi

tingkat self-efficacy.

Berdasarkan hasil perhitungan dari variabel self-efficacy

didapatkan hasil yang menunjukan jika rata-rata keseluruhan self-

efficacy mahasiswa Psikologi UKSW dalam mengerjakan skripsi

berada dalam kategori yang tinggi dengan mean sebesar 2464,9.

Sedangkan perhitungan rata-rata self-efficacy per subjek

menunjukkan hasil kategori sedang. Self-efficacy tiap individu

mahasiswa Psikologi UKSW berada dalam kategori sedang

didapatkan dari perhitungan per item pertanyaan dari ketiga

komponen self-efficacy. Peneliti mengupas satu persatu

pertanyaan dari ketiga komponen self-efficacy yang akhirnya

memperoleh hasil rata-rata self-efficacy tiap subjek dari

mahasiswa Psikologi UKSW berada dalam kategori sedang. Hal

ini diakibatkan dari beberapa macam sebab dan alasan, mengapa

dari 91 per individu subjek mahasiswa Psikologi UKSW yang

dalam mengerjakan skripsi memiliki kategori self-efficacy yang
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sama semua yaitu sedang. Berikut ini tabel yang menunjukan

nilai rata-rata self-efficacy tiap individu

Tabel 4.13
Nilai Rata-Rata Self-Efficacy Tiap Individu Mahasiswa

Psikologi UKSW

Peneliti melakukan wawancara agar memperkuat hasil

penelitian, wawancara dilakukan pada hari senin 10 maret 2014

terhadap 7 orang subjek penelitian yang memiliki karakteristik

sama dalam penelitian. Ternyata dari hasil wawancara terhadap

beberapa subjek yang juga menjadi responden dalam penelitian

ini memiliki alasan masing masing mengapa mereka memiliki

kategori self-efficacy yang sedang. Alasan-alasan dari subjek

yang diwawancarai sudah secara singkat dirangkum peneliti dan

menghasilkan sebab-sebab self-efficacy tiap individu mahasiswa

Psikologi UKSW berada dalam kategori sedang antara lain adalah

faktor dari pengetahuan dasar mereka dalam menyusun skripsi,

revisi yang terlalu banyak, keinginan dosen pembimbing yang

No Komponen Domain Mean Kategori
1 Generality Pengetahuan

dasar skripsi
73,1 Sedang

Proses
Bimbingan

72,3 Sedang

2 Strength Pengetahuan
dasar skripsi

72,8 Sedang

Proses
Bimbingan

73,5 Sedang

3 Level Pengetahuan
dasar skripsi

72,4 Sedang

Proses
Bimbingan

71,2 Sedang
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mengharuskan mereka untuk mencari lebih banyak sumber

refrensi, susahnya mengatur jadwal bimbingan, dan yang paling

utama adalah pada saat melakukan proses bimbingan dengan

kedua dosen pembimbing yang tidak menemukan kesamaan pada

saat mereka melakukan proses bimbingan skripsi.

Dalam penelitian ini juga tidak luput dari adanya kendala

dan keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian adalah

sulitnya menemukan subjek di kampus dikarenakan hampir

sebagian besar mahasiswa yang telah mengambil skripsi sudah

tidak mengikuti perkuliahan di kampus sehingga peneliti

memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan

pengambilan data penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini

adalaah peneliti tidak mencari subjek atau partisipan yang tinggal

atau hidup satu rumah dengan orangtuanya secara langsung.

Kebanyakan subjek yang diperoleh merupakan subjek yang hidup

terpisah dari orangtuanya dikarenakan harus menempuh kuliah di

UKSW Salatiga. Mayoritas mahasiwa di fakultas Psikologi

UKSW tidak tinggal bersama orangtuanya, hal ini menciptakan

jarak secara kontak fisik. Subjek merasa mereka jauh dari

orangtua dan hanya melalui telokomunikasi mereka bisa

merasakan dukungan yang diperoleh dari orangtua meskipun

mereka kurang memperoleh kontak fisik.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah

disampaikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai

berikut:

1. Terdapatnya hubungan positif signifikan antara variabel

dukungan sosial orangtua dengan variabel self-efficacy pada

mahasiswa fakultas Psikologi UKSW dalam mengerjakan

skripsi.

2. Dukungan sosial orangtua yang dimiliki oleh mahasiswa

fakultas Psikologi UKSW termasuk ke dalam kriteria yang

tinggi dengan rata-rata sebesar 109,2

3. Mahasiswa fakultas Psikologi UKSW memiliki rata-rata self-

efficacy dalam mengerjakan skripsi tergolong tinggi dengan

mean 2464,9.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, serta

mengingat masih banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini,

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Bagi Fakultas Psikologi UKSW

Pihak fakultas mengupayakan pelatihan atau mengadakan

seminar untuk pengenalan diri ataupun pengembangan diri

sehingga mahasiswa dapat melihat lebih dalam aspek– aspek

positif dalam diri yang dapat meningkatkan self-efficacy

mahasiswa fakultas Psikologi UKSW pada saat mengerjakan
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skripsi sehingga dapat meminimalisir hal-hal negatif yang

dapat menghambat tingkat self-efficacy pada mahasiswa saat

berada dalam proses pengerjaan skripsi.

2. Saran Bagi Orangtua

Orangtua diharapkan dapat memberikan dukungan terutama

dukungan berupa perhatian, kepedulian, nasehat, saran atau

petunjuk. Hal ini mengingat bahwa dukungan dari orangtua

mampu memberikan efek positif dan memotivasi anak untuk

menghindari dari adanya pengaruh negatif seperti stres dalam

upaya penyelesaian skripsi khususnya dalam self-efficacy

mereka.

3. Saran Bagi Mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW.

a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan

disimpulkan, peneliti menghimbau kepada mahasiswa

Fakultas Psikologi UKSW yang sedang mengerjakan

skripsi agar mampu mengembangkan maupun

meningkatkan self-efficacy dengan tujuan agar

mahasiswa yang sedang dalam proses pengerjaan skripsi

tetap konsisten memiliki tingkat self-efficacy yang tinggi

meskipun dukungan sosial orangtua yang diperoleh

memiliki kecenderungan tingkat yang berbeda-beda,

sehingga membuat situasi mahasiswa yang sedang

mengerjakan skripsi menjadi lebih baik lagi di fakultas

Psikologi UKSW.
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b. Bagi mahasiswa sebaiknya selalu menjaga dan

mengembangkan hubungan dekat dengan orangtua,

dengan cara terbuka dengan orangtua mengenai keluhan-

keluhan yang dialami berhubungan dengan tugas-tugas

akademis seperti tugas akhir yaitu pengerjaan skripsi.

Mahasiswa juga dihimbau agar tidak segan meminta

bantuan kepada orangtua jika mengalami kesulitan.

Mengingat pentingnya peranan dukungan sosial orangtua

terhadap tingkat self-efficacy pada mahasiswa fakultas

Psikologi UKSW dalam mengerjakan skripsi dan

kesuksesan akademis secara keseluruhan, hubungan

yang dekat antara anak dan orangtua harus selalu dijaga

dan dikembangkan.

4. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Penelitian ini masih terbatas, karena hanya meneliti

hubungan dukungan sosial orangtua terhadap self-

efficacy pada mahasiswa fakultas Psikologi UKSW

dalam mengerjakan skripsi. Dengan demikian masih ada

variabel lain yang turut memberi pengaruh pada self-

efficacy pada mahasiswa fakultas Psikologi UKSW

dalam mengerjakan skripsi yang belum dijelaskan dan

diteliti, maka direkomendasi untuk penelitian

selanjutnya yaitu menambah seperti pengalaman

keberhasilan (enactive mastery experience), pengalaman

orang lain (vicarious experience), persuasi verbal (verbal
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persuasion), keadaan fisiologis dan psikologis

(Phisiological and affective states).

b. Jika ingin meneliti mengenai dukungan sosial orangtua

terutama di dalam fakultas Psikologi UKSW Salatiga.

Disarankan agar peneliti selanjutnya lebih teliti dalam

memilih subjek yang memang dikhususkan tinggal dan

menjalani aktivitas bersama dengan orangtua mereka.

c. Bagi peneliti selanjutnya juga bisa memberikan variasi

subjek tidak hanya di fakultas dan universitas yang sama

sehingga bila penelitian ini dilakukan pada subjek yang

berbeda akan menambah kualitas penelitian tersebut.
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