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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara orientasi tujuan dengan 

efikasi diri pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga yang sedang menjalani skripsi. Teknik sampling yang digunakan pada 

penelitian ini adalah  snowball sampling dan partisipan sebanyak 50 mahasiswa fakultas 

ekonomi. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada 13 aitem skala 

psikologis untuk mengukur orientasi tujuan dan skala efikasi diri dari Bandura yang 

terdiri dari 34 aitem untuk efikasi diri. Hasil dari korelasi antara orientasi tujuan dengan 

efikasi diri di penelitian ini ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara x dan y 

dengan koefisien korelasi sebesar -0,069 (p>0,05) dan signifikansi sebesar 0.633 

(p<0,05). 

  

 Kata kunci: Orientasi Tujuan, Efikasi Diri, Mahasiswa. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship between self-efficacy and goal orientation 

the students of the faculty of economics Satya Christian University in Salatiga who are 

undergoing thesis. The sampling technique used in this study is  snowball technique 

with 50 participant students. Measuring instruments used in this study are, guide, 13-

item scale to measure psychological and goal orientation of Bandura's self-efficacy 

scale consisting of 34 item for self-efficacy. Correlation between goal orientation with 

self efficacy using the calculation of Pearson's product moment. Results of this study 

found that there os no  correlation between self efficacy and goal orientation with 

coefficient is -0.069 (p> 0.05) and a significance of 0.633 (p <0.05). 

  

 Key words: Goal Orientation, Self Efficacy, Student. 
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PENDAHULUAN 

 Dalam bidang pendidikan selama dekade terakhir, konstruk orientasi tujuan (Dweek 

& Legget, 1988) mendapat perhatian sejumlah peneliti (contoh, Button, Mathieu & Zajac, 

1996; Chen, Gully, Whiteman & Kilcullen, 2000; Philips & Gully, 1997; VandeWalle, 

Brown, Cron & Slocum, 1999) mengatakan bahwa orientasi tujuan merupakan tujuan yang 

secara implisit dinyatakan oleh individu ketika mencoba berupaya mencapai atau 

memperoleh tingkat kinerja tertentu. Sedangkan menurut Ames dan Archer (1996) orientasi 

tujuan dikembangkan secara khusus untuk menjelaskan cara belajar anak dan kinerja dalam 

menjalankan tugas-tugas akademiknya 

 Locke dan Latham (dalam Woolfolk, 2009) mengemukakan empat alasan mengapa 

goal (tujuan) dapat memperbaiki kinerja atau usaha yang dilakukan yaitu tujuan 

mengarahkan perhatian individu terhadap tugas yang dihadapi, tujuan menggerakkan usaha, 

tujuan mengurangi rasa putus asa sebelum mencapai tujuan, dan tujuan meningkatkan 

perkembangan strategi baru. Orietasi tujuan menurut Vande Walle (1997)  secara konsep 

sebagai sifat yang stabil bergerak ke arah pengembangan kemampuan berprestasi dalam 

berbagai situasi. Di dalam orientasi tujuan terdapat tiga karakteristik yang membedakan cara 

belajar dan menampilkan kinerja, antara lain pemahaman, pendekatan-kinerja, penghindaran-

kinerja. 

 Perbedaan orientasi tujuan yang siswa miliki dapat menimbulkan usaha yang berbeda 

pula. Siswa dengan tujuan penguasaan berhenti belajar bila merasa menguasai materi 

pelajaran dengan baik, sedangkan siswa dengan  orientasi kinerja berhenti belajar bila merasa 

nilainya sudah baik. Dalam penelitian Mattern (2005) yang menunjukkan bahwa siswa 

dengan tujuan penguasaan memiliki level prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

siswa dengan pendekatan-kinerja. Mahasiswa yang cenderung memiliki tujuan penguasaan 

akan mencari tantangan, menggunakan strategi pembelajaran efektif yang lebih tinggi, 

termasuk strategi metakognitif, pelaporan dan sikap terhadap sekolah yang lebih positif, dan 

memiliki tingkat efikasi yang lebih tinggi (kepercayaan pada kemampuan diri untuk berhasil 

dalam situasi tertentu) daripada mahasiswa yang cenderung memiliki tujuan kinerja. 

 Peneliti menemukan fenomena yang terjadi pada mahasiswa dengan mewawancarai 

beberapa mahasiswa fakultas ekonomi, mengatakan memiliki keyakinan dapat menyelesaikan 

skripsinya dengan tepat waktu namun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa hambatan 

yang ditemui, kesulitan dalam mencari teori yang akan digunakan dan kesulitan dalam 
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mendapatkan buku, adanya komunikasi yang kurang baik ataupun intensif dengan dosen 

pembimbing, hasil data yang tidak valid dan jurnal yang digunakan kurang sesuai dengan 

kondisi responden penelitiannya. Dari beberapa hambatan yang dialami itulah yang 

mempengaruhi efikasi diri dan orientasi tujuan pada mahasiswa. Keyakinan akan kemampuan 

untuk menyelesaikan skripsi mereka menjadi menurun dengan adanya hambatan-hambatan 

yang ada, tentunya hal ini mempengaruhi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas skripsinya.  

 Seseorang dengan efikasi diri rendah dan efikasi tinggi dapat mempengaruhi orientasi 

tujuan pada individu. Bell & Kozlowski (2002, dalam Dedy & Wahyu, 2007) menyatakan 

bahwa orientasi tujuan memiliki hubungan yang konsisten dan langsung dengan sejumlah 

hasil seperti efikasi diri, umpan balik, belajar dan kinerja. Dedy & Wahyu (2007), 

menyatakan bahwa orientasi tujuan memprediksi dan menjelaskan tidak hanya apa yang 

dipilih oleh individu tetapi juga bagaimana tugas-tugas itu dijalankan yang berkaitan lebih 

pada pengetahuan atau kemampuan daripada usaha atau ketekunan semata-mata. Secara 

konseptual, orientasi tujuan mengenai bagaimana individu menginterpretasikan dan 

menanggapi situasi yang ada.    

 Beberapa penelitian yang ditulis oleh Schunk, Pintrich dan Meece  (2008) 

menyatakan bahwa tujuan kinerja dapat memunculkan perilaku-perilaku yang positif 

menunjang prestasi. Segi afektif tujuan kinerja memiliki hubungan positif dengan minat, 

motivasi instrinsik, dan nilai-nilai tugas. Segi kognitif dapat mengarahkan pada penggunaan 

strategi yang lebih mendalam dan pengaturan kognitif diri. Terakhir dari segi perilaku tujuan 

kinerja ini menyebabkan kinerja lebih baik karena mahasiswa dengan orientasi tujuan ini 

ingin memiliki nilai akademis yang lebih tinggi dari mahasiswa lain. 

 Hasil penelitian Bell & Kozlowski (2002) sesuai dengan hasil penelitian Fisher & 

Ford (1998) maupun VandeWalle et. al (1999, dalam Dedy 2007), menyatakan bahwa tujuan 

penguasaan berhubungan positif dan signifikan dengan efikasi diri, pengetahuan dan kinerja  

seseorang. Selain itu, tujuan pengetahuan berhubungan dengan efikasi diri dari individu 

dengan kemampuan yang tinggi dan tidak berkaitan dengan efikasi diri dari individu dengan 

kemampuan yang rendah. Karena keyakinan diri memegang peranan penting dalam kinerja 

yang ditampilkan seseorang, keyakinan diri yang baik dapat membantu individu dalam 

menampilkan kemampuan terbaiknya (Bandura, dalam Fitrianti, 2001). Riset terakhir juga 

menunjukkan bahwa suatu orientasi tujuan individual berdampak terhadap proses pencapaian 
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tujuan melalui keyakinan individu dalam melakukan tugasnya (efikasi diri) (Philips & Gully, 

1997).   

 Banyak faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut antara lain, buruknya fasilitas 

perkuliahan (seperti sedikitnya jumlah buku) menyebabkan pula rendahnya kinerja dikelas 

kuliah (misal: rendahnya tingkat kelulusan mahasiswa dikelas), namun faktor mahasiswa 

(student) jauh lebih berperan didalam keberhasilan (Kinerja) perkuliahan dikelas. Hal ini 

diunjukkan oleh beberapa hasil penelitian bidang psikologi (Latham, 2005). Hal ini berkaitan 

pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri pada individu menurut Bandura 

(1997) salah satunya yaitu, persuasi verbal (verbal persuasion). Individu yang mendapat 

bujukan atau sugesti untuk percaya bahwa ia akan dapat mengatasi masalah-masalah yang 

akan dihadapinya. Persuasi verbal ini dapat mengarahkan individu untuk berusaha lebih gigih 

dalam mencapai tujuan serta kesuksesannya. Tentunya hal ini berkaitan pula dengan aspek-

aspek orientasi tujuan menurut Ames dan Archer (1988) salah satunya yaitu, pandangan 

terhadap orientasi figur otoritas. Dimana dosen bisa berarti figur yang memiliki kredibillitas 

dan otoritas untuk mengarahkan dan memberikan masukkan bagi individu, maka peran dosen 

juga dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menjalani skripsi.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Orientasi Tujuan 

 Orientasi tujuan didefinisikan sebagai tujuan atau alasan dari keterlibatan dalam 

perilaku mencapai tujuan (Pintrich, 2003). Orientasi tujuan merefleksikan standar yang 

digunakan siswa dalam mengukur performa atau  kesuksesan mereka, yang kemudian 

memberikan arahan, dorongan, serta cara mencapai apa yang diingkan.  

 Orientasi tujuan  merupakan  pola keyakinan yang mengarahkan pada cara yang 

berbeda dalam pendekatan, penggunaan, dan respon terhadap prestasi (Pitrich & Schunk 

2000). Orientasi tujuan merefleksikan standar individu dalam mencapai keberhasilan. 

Sedangkan menurut Vande Walle (1999) orientasi tujuan  merupakan konstruk yang 

menggambarkan bagaimana individu merespon, memberikan reaksi dan menginterpretasikan 

situasi untuk mencapai suatu prestasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orientasi tujuan 

adalah bagaimana individu menanggapi situasi yang ada.  
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Dimensi Orientasi Tujuan 

 Menurut Walle (1997), mendefinisikan orientasi tujuan secara konsep sebagai sifat 

yang stabil yang bergerak kearah pengembangan kemampuan berprestasi dalam berbagai 

situasi, dan hal tersebut terdiri dari 3 dimensi:  

a. Pembelajaran.  

 Mahasiswa biasanya terfokus pada pengembangan kompetensi, mereka mempunyai 

minat intrinsik dalam tugas-tugas yang mereka lakukan .Oleh karena itu, mereka akan lebih 

terlibat pada tugas daripada mereka yang tidak memiliki orientasi seperti itu, bahkan ketika 

menghadapi tugas yang sulit, orang pada orientasi pemahaman akan merespon dengan 

peningkatan usaha, ketekunan, dan strategi karena mereka cenderung untuk melihat tugas 

sebagai tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan dan pegembangan diri dengan 

memperoleh ketrampilan baru, mengusai situasi baru, dan meningkatkan kemampuan 

seseorang (Walle et al., 1997). 

b. Pendekatan-kinerja 

 Keinginan seseorang untuk memperlihatkan kemampuannya, berupaya untuk 

menunjukkan atau membuktikan kompetensi yang ia miliki di hadapan orang lain dengan 

berbagai macam cara. Mereka akan menggunakan seluruh kemampuan dan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam melakukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu, sehingga kinerja 

dan kemampuan mereka dapat dihargai serta diakui oleh rekan kerja dan pimpinannya. 

c. Penghindaran-kinerja 

 Penghindaran kinerja didasarkan pada harapan kompetensi yang rendah dan rasa takut 

pada kegagalan, yang menimbulkan ancaman penilaian dan kecemasan evaluatif. Individu 

yang memiliki orientasi penghindaran-kinerja fokus untuk menghindari situasi yang mungkin 

menunjukkan kekurangan kompetensi yang mereka miliki dan penilaian negatif dari orang 

lain dalam mempertimbangkan kemampuannya. 
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Faktor-faktor yang Memengaruhi Orientasi Tujuan 

 Menurut Meece, Blumenfeld, dan Hoyle (dalam Schunk, Pintrich, & Meece, 2008) 

dalam penelitiannya mengenai orientasi tujuan pada siswa di sekolah menjelaskan bahwa 

terdapat 2 faktor besar mempengaruhi orientasi tujuan pada siswa.  

1. Faktor intrinsik 

a) Jenis kelamin : masih banyak pertentangan pendapat mengenai jenis kelamin mana 

yang cenderung mengadopsi goal orientation, sehingga penelitian mengenai hal ini 

masih perlu terus dilakukan (Pintrich & Schunk, 1996). 

b) Efikasi diri : Bandura mengatakan bahwa siswa yang memiliki efikasi diri tinggi 

cenderung menetapkan orientasi yang tinggi, tidak takut gagal, dan mampu bertahan 

ketika menemukan kesulitan dalam menguasai tugas yang sedang dikerjakan. 

Sedangkan siswa yang memiliki efikasi diri rendah cenderung menetapkan orientasi 

yang rendah, dan cenderung menghindar dari tugas yang sulit serta cepat menyerah 

ketika menghadapi kesulitan (Pintrich & Schunk, 1996). 

2. Faktor ekstrinsik 

a) Kelompok etnik : penelitian ini masih sedikit dilakukan, namun ditemukan adanya 

perbedaan orientasi tujuan dari etnik yang berbeda (Pintrich & Schunk, 1996). 

b) Iklim kelas : (Ames, 1992; dalam Pintrich & Schunk, 1996), mengenalkan enam area 

iklim kelas yang mempengaruhi terbentuknya orientasi yang dimiliki siswa. Keenam 

area itu adalah : 

1) Tugas yang harus dikerjakan.  

2) Otonomi yang diberikan kepada siswa ketika sedang mengerjakan tugas.  

3) Pemberian penghargaan bagi prestasi belajar.  

4) Pengorganisasian kelas sehingga siswa dapat saling bekerja sama dan 

berinterkasi.  

5) Pelaksaan evaluasi.  

6) Penggunaan waktu dikelas yang berkaitan dengan penentuan waktu 

penyelesaian tugas oleh siswa dan fleksibilitas jadwal kegiatan. 

Efikasi Diri 

 Dalam suatu kesempatan, Corsini (1994) mengatakan bahwa efikasi diri adalah 

harapan untuk mencari kesuksesan dengan hasil yang sesuai dengan usaha yang dilakukan. 

Harapan tersebut sebagai salah satu pendorong yang kuat, sehingga menimbulkan usaha 

menunjang kesuksesan seseorang. 
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 Efikasi diri merupakan salah satu bagian dari teori kognitif sosial yang di kemukakan 

oleh Albert Bandura. Menurut Bandura (1995), dalam Encyclopedia of human behavior, 

efikasi diri adalah keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk 

mengatur dan melaksanakan rangkaian tindakan yang sesuai untuk menguasai situasi yang 

akan terjadi. Dengan kata lain, efikasi diri merupakan keyakinan seseorang akan 

kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu. Wilhite (1990) menjelaskan juga bahwa 

efikasi diri adalah suatu keadaan dimana seseorang yakin dan percaya bahwa mereka dapat 

mengontrol hasil dari usaha yang telah di lakukan. 

          Myers (1996) juga mengatakan efikasi diri adalah bagaimana seseorang merasa mampu 

untuk melakukan suatu hal. Selain itu Schunk (dalam Komandyahrini & Hawadi, 2008) 

mengatakan bahwa efikasi diri sangat penting perannya dalam mempengaruhi usaha yang 

dilakukan, seberapa kuat usahanya dan memprediksi kebehasilan yang dicapai. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Woolfolk (1993) bahwa efikasi diri merupakan penilaian 

seseorang terhadap dirinya sendiri atau tingkat keyakinan mengenai seberapa besar 

kemampuan dalam mengerjakan suatu tugas tertentu untuk mencapai hasil tertentu. 

          Ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa efikasi diri  adalah kemampuan individu 

untuk menentukan perilaku yang tepat untuk menghadapi rasa takut dan halangan untuk 

mencapai keberhasilan seperti yang di harapkan. Seperti yang di jelaskan Bandura (1997) 

sebagai berikut : self efficacy refers to the confodence in ones abiity to behave in such a way 

as to produce a desirable outcome 

           Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan 

seorang individu terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan untuk 

mencapai suatu tujuan di mana individu yakin mampu untuk menghadapi segala tantangan 

dan mampu memprediksi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Dimensi Efikasi Diri   

 Menurut Bandura (1997) terdapat tiga dimensi dari efikasi diri pada diri manusia, 

yaitu: 

a. Tingkatan  

Adanya perbedaan efikasi diri yang dihayati oleh masing-masing individu mungkin 

dikarenakan perbedaan tuntutan yang dihadapi. Tuntutan tugas merepresentasikan 
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bermacam-macam tingkat kesulitan atau kesukaran untuk mencapai performansi 

optimal. Jika halangan untuk mencapai tuntutan itu sedikit, maka aktivitas lebih 

mudah untuk dilakukan, sehingga kemudian individu akan memiliki efikasi diri yang 

tinggi. 

b. Keleluasaan  

Individu mungkin akan menilai diri merasa yakin melalui bermacam-macam aktivitas 

atau hanya dalam daerah fungsi tertentu. Keadaan umum bervariasi dalam jumlah dari 

dimensi yang berbeda-beda, diantaranya tingkat kesamaan aktivitas, perasaan dimana 

kemampuan ditunjukan (tingkah laku, kognitif, afektif), ciri kualitatif situasi, dan 

karakteristik individu menuju kepada siapa perilaku itu ditujukan. Pengukuran 

berhubungan dengan daerah aktivitas dan konteks situasi yang menampakan pola 

tingkat generality yang paling mendasar berkisar tentang apa yang individu susun 

pada kehidupan mereka. 

c. Kekuatan  

Pengalaman memiliki pengaruh terhadap efikasi diri yang diyakini seseorang. 

Pengalaman yang lemah akan melemahkan keyakinannya pula. Individu yang 

memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan mereka akan teguh dalam berusaha 

untuk mengenyampingkan kesulitan yang dihadapi.  

 Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tiga dimensi efikasi diri 

yaitu tingkatan kesulitan tugas, keleluasaan suatu tugas, dan kekuatan atau keyakinan 

seseorang dalam menyelesaikan tugas. 

 

 

METODE  

Partisipan 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Universitas Kristen 

Satya Wacana yang sedang menjalani skripsi sebanyak 350 orang pada tahun ajaran 2014-

2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih temannya 

yang sedang menjalani skripsi untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya. karakteristik 

sampel adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Universitas Satya Wacana yang sedang menjalani 

skripsi, yaitu mahasiswa aktif semester 7, 9 dan 11 serta memiliki rentang umur 20 tahun 

sampai dengan 24 tahun, sebanyak 50 partisipan. 

Instrumen alat ukur 
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 Skala psikologi orientasi tujuan ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana 

orientasi tujuan mahasiswa dalam pembelajaran. Skala orientasi tujuan pada penelitian ini 

dibuat dalam bentuk pernyataan dengan 6 alternatif pilihan jawaban, antara lain : STS 

(Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), ATS (Agak Tidak Setuju), AS (Agak Setuju), S 

(Setuju), SS (Sangat Setuju). Beberapa contoh aitem dimensi orientasi tujuan yaitu 

pemahaman (cukup penting bagi saya untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang topik 

skripsi yang sedang saya kerjakan), pendekatan-kinerja (saya merefleksikan perasaan 

khawatir saya dalam pembuatan skripsi dengan cara membuat skripsi lebih baik dari teman-

teman seperjuangan), penghindaran-kinerja (saya merasa khawatir jika dosen pembimbing 

mengetahui bahwa kemampuan saya rendah dalam memahami to pik skripsi). Aitem dari 

skala orientasi tujuan ini mengadaptasi skala orientasi tujuan yang telah dirumuskan oleh 

Vande Walle (1997). Aitem-aitem ketiga peneliti tersebut ditunjukkan dengan rincian matriks 

pada lampiran. Skala orientasi tujuan ini disusun dengan cara membandingkan aíte-aitem 

yang sudah dipaparkan oleh tiga peneliti sebelumnya. Aitem-aitem tersebut digabungkan 

menjadi satu, dimana aítem yang memiliki maksud sama menjadi satu aítem. Berdasarkan 

perbandingan kumpulan matriks di atas, maka terdapat 13 aitem untuk skala orientasi tujuan.  

 Alat ukur yang digunakan untuk mengukur efikasi diri adalah alat ukur yang disusun 

sendiri oleh peneliti berdasarkan dimensi efikasi diri dari Bandura (1997) yang menyatakan 

bahwa Efikasi diri mengarah pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam 

mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai hasil yang ditetapkan. 

Beberapa contoh aitem dimensi efikasi diri yaitu tingkatan (seberapa sulitnya memahami 

hasil data penelitian saya, saya yakin mampu mempelajari), keleluasaan (seberapa sulitnya 

menjalin komunikasi dengan baik saat proses bimbingan, saya yakin mampu berusaha sebaik 

mungkin dalam berkomunikasi),  kekuatan (saya yakin mampu untuk bertahan menjalani 

rutinitas setiap bimbingan dengan menunggu dosen lebih awal dari jadwal yang ditetapkan). 

 Alat ukur efikasi diri menggunakan skala skala efikasi Bandura. Skala yang 

digunakan memiliki alternatif jawaban yaitu skor dari 0 - 100. Skala ini berjumlah 34 item 

dan keseluruhan aitem bersifat favorable. 

Prosedur pengumpulan data 

Penelitian ini dimulai dengan pembuatan skala psikologis. Pembuatan skala psikologis 

ini mengalami proses bimbingan yang kemudian menghasilkan dua skala pengukuran. Skala 

1 mengukur variabel orientasi dengan jumlah 13 aitem. Skala 2 berjumah 34 aitem untuk 
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mengukur variabel efikasi diri. Jumlah skala psikologis yang dibagikan sesuai dengan 

populasi penelitian, dikarenakan penelitian ini menggunakan snowball sampling yaitu 

menentukan kriteria yang akan dijadikan anggota sampel, setelah itu akan bergulir sampai 

pada jumlah sampel yang telah ditentukan. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 30 

Maret – 7 April 2015. Setelah dilakukan pengambilan data, maka dilakukan penghitungan 

reliabilitas dan korelasi antar aitem, uji asumsi, dan uji hipotesis. 

 

HASIL PENELITIAN 

Dalam mengukur validitas dan reliabilitas penelitian ini menggunakan teknik 

koefisien korelasi Peason Product Moment. Pada skala orientasi tujuan terdapat 13 aitem 

yang dimana terdapat 10 aitem valid dan 3 aitem gugur, dengan koefisisen korelasi ≥ 0,30 

untuk yang valid dan ≤ 0,30 untuk yang gugur. Nilai daya beda item bergerak dari 0,357 

sampai dengan 0,658 yang memiliki realibilitas sebesar α = 0,842. 

 

 

Tabel 1 

Item Valid dan Gugur pada Skala Orientasi Tujuan 

CIRI-CIRI 
NO. ITEM TOTAL ITEM 

VALID FAVORABLE 

Pemahaman *1, 2, 3, 4, 5 4 

pendekatan-kinerja 6, 7, 8, 9 4 

penghindaran-kinerja *10, *11, 12, 13 2 

TOTAL ITEM VALID 10 

Ket: Item dengan tanda (*) adalah item yang 

gugur setelah dilakukan uji coba atau 

memiliki koefisien korelasi yang 

kurang dari 0,30 (Azwar, 2012) 

 

 

Dalam mengukur validitas dan reliabilitas penelitian ini menggunakan teknik 

koefisien korelasi Peason Product Moment. Pada skala komitmen profesional terdapat 34 

aitem yang dimana terdapat 15 aitem valid dan 19 aitem gugur, dengan koefisisen korelasi ≥ 

0,30 untuk yang valid dan ≤ 0,30 untuk yang gugur. Nilai daya beda item bergerak dari 0,355 

sampai dengan 0,779 yang memiliki realibilitas sebesar α = 0,901. 
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Tabel 2 

Item Valid dan Gugur pada Skala Efikasi Diri 

CIRI-CIRI 
NO. ITEM TOTAL ITEM 

VALID FAVORABLE 

Tingkatan *1, 3, *5, *9, *13, 17, 18, 21, 22, 25, 

26, 30, 33 
8 

Keleluasaan *7, *8, *11, *12, 15, 16, 19, 23, *24, 

28 
5 

Kekuatan *2, *4, *6, *10, 14, 20, *27, 29, 31, 

32, 34 
6 

TOTAL ITEM VALID 19 
 Ket: Item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

setelah dilakukan uji coba atau memiliki 

koefisien korelasi yang kurang dari 0,30 

(Azwar, 2012) 

 

 

Sebelum melihat apakah terdapat hubungan antara orientasi tujuan dengan efikasi diri, 

maka dilakukan uji asumsi diantaranya uji normalitas dan uji linearitas agar memastikan data 

yang diperoleh bisa dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini. dari hasil penghitungan 

melalui Kolmogorov-Smirnov SPSS 16.00, di dapatkan bahwa skor K-S-Z  orientasi tujuan 

dengan signifikansi sebesar 0,858 (p>0,05) sedangkan skor K-S-Z efikasi diri dengan 

signifikansi sebesar 0,785 (p>0,05). Dari hasil tersebut, maka data kedua variabel dapat 

dikatakan berdistribusi normal. 

Tabel 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  GO SE 

N 50 50 

Normal Parameters
a
 Mean 43.60 1381.60 

Std. Deviation 6.821 106.816 

Most Extreme Differences Absolute .121 .112 

Positive .089 .112 

Negative -.121 -.111 

Kolmogorov-Smirnov Z .858 .789 

Asymp. Sig. (2-tailed) .454 .562 

a. Test distribution is Normal. 

 

Uji linearitas dilakukan agar mengetahui hubungan antar variabel memiliki hubungan 

secara linear atau tidak secara signifikan. Dari hasil uji linearitas yang dilakukan dengan 

menggunakan ANOVA table of linearity, maka didapatkan hasil Fbeda dengan signifikansi 

sebesar 0,792 (p>0,05), yang berarti orientasi tujuan dengan efikasi diri memiliki hubungan 

yang linear. 

 

 



11 
 

Table 4 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

GO * 
SE 

Between Groups (Combined) 768.283 21 36.585 .678 .819 

Linearity 
10.895 1 10.895 .202 .657 

Deviation from 
Linearity 

757.388 20 37.869 .701 .792 

Within Groups 1511.717 28 53.990   

Total 2280.000 49    

 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka stastistik deskriptif dilakukan, untuk mengetahui 

kategorisasi tiap variabel. Dari hasil statistik deskriptif, maka ditemukan total skor minimum 

pada variabel orientasi tujuan sebesar 10 total skor maksimum sebesar 60 dengan mean 43,60 

, dan standart deviasi 6,821. Hasil statistik efikasi diri menunjukkan bahwa total skor 

minimum pada variabel ini adalah 0, total skor maksimal 1900, dengan mean 1381,60, dan 

standar deviasi 106,816. Melalui hasil analisis statistik deskriptif tersebut, maka dilakukan 

pengkategorisasian berdasarkan 5 jenjang yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah. Terdapat 6 alternatif jawaban pada skala 1, sehingga didapatkan kemungkinan 

pembagian skor tertinggi 60, sedangkan skor terendah 11. Berbeda dengan 

pengkategorisasian pada efikasi diri, dimana terdapat 11 alternatif jawaban pada skala 2. 

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, maka kemungkinan pembagian skor tertinggi 

pada efikasi diri adalah 1900, sedangkan skor terendah 0. Melalui pengkategorisasian yang 

dilakukan, maka orientasi tujuan dapat dikategorisasikan sedang, sedangkan efikasi diri pada 

dapat dikategorisasikan  tinggi.  

Kategori untuk menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran variabel komitmen 

profesional yaitu: Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah dan Sangat Rendah. Pembagian interval 

dilakukan dengan mengurangi jumlah skor tertinggi dengan jumlah skor terendah dan 

membaginya dengan jumlah jumlah kategori. 

Berdasarkan pembagian interval tersebut, dapat ditentukan interval dan kategori 

orientasi tujuan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabel 5 

Kategorisasi Orientasi Tujuan 

Interval  Kategori  Frekuensi  % Mean  SD 

50 ≤ x ≤ 60 Sangat Tinggi 11 22%  6,821 

40 ≤ x < 50 Tinggi 27 54% 43,60 

30 ≤ x < 40 Sedang 10 20%  

20 ≤ x < 30  Rendah 2 4%  

10 ≤ x < 20 Sangat Rendah 0 0%   

 

Berdasarkan pembagian interval tersebut, dapat ditentukan interval dan kategori 

kinerja guru sebagai berikut : 

Tabel 6 

Kategorisasi efikasi diri 

Interval  Kategori  Frekuensi  % Mean  SD 

1520 ≤ x ≤ 1900 Sangat Tinggi 7 14%  106,816 

1140 ≤ x < 1520 Tinggi 42 84% 1381,60 

 760 ≤ x < 1140 Sedang 1 2%  

380 ≤ x < 760 

 

Rendah 0 0%  

0 ≤ x < 380 Sangat Rendah 0 0%   

 

Setelah mengetahui kelayakan data yang diperoleh melalui uji asumsi yang dilakukan, 

maka dilakukan uji hipotesis dengan mengggunakan Pearson’s product momment untuk 

mengetahui arah korelasi kedua veriabel. Uji korelasi yang dilakukan menemukan bahwa 

korelasi antara orientasi tujuan dengan efikasi diri memiliki nilai koefisien korelasi sebesar -

0,069 (p>0,05) dan signifikansi sebesar 0.633 (p<0,05). Dari hasil tersebut, maka di tidak ada 

hubungan antara orientasi tujuan dengan efikasi diri. 
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Tabel 7 

Hasil Uji Korelasi 

 

 

  GO SE 

GO Pearson Correlation 1 -.069 

Sig. (2-tailed)  .633 

N 50 50 

SE Pearson Correlation -.069 1 

Sig. (2-tailed) .633  

N 50 50 

Pembahasan 

 Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, di peroleh hasil bahwa tidak ada 

hubungan antara efikasi diri dengan orientasi tujuan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Satya Wacana. Hal ini dapat dilihat melalui hasil koefisien korelasi 

sebesar -0,069 (p>0,05) dan signifikansi sebesar 0.633 (p<0,05). 

 Hasil penelitian ini menjelaskan efikasi diri dalam mengolah atau membuat tugas 

akhir (skripsi) tidak selalu memiliki orientasi tujuan.  Pada penelitian sebelumnya ditemukan 

bahwa hubungan antara self efficacy belief dengan goal orientation pada guru sekolah 

minggu dan ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan (Agnecya Randan, 

2012). Pada penelitian ini saya ingin menguji lebih lanjut apakah ada hubungan negatif antara 

efikasi diri dengan goal orientasi pada mahasiswa yang sedang menjalani skripsi pada 

fakultas ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Begitu pula sebaliknya semakin 

rendah efikasi diri maka semakin tinggi orientasi tujuan pada mahasiswa fakultas ekonomi 

universitas kristen satya wacana salatiga. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang penulis buat. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa ternyata orientasi tujuan pada 

mahasiswa fakultas ekonomi UKSW hanya berada pada tingkat rendah dan efikasi diri berada 

di tingkat tinggi dimana hal ini sesuai dengan perkiraan pada awal penelitian ini. Oleh karena 

itu penelitian ini menerima Hi dan H0 ditolak, sehingga terbukti ada korelasi negatif yang 

berarti semakin tinggi efikasi diri maka semakin rendah orientasi tujuan pada mahasiswa 

fakultas ekonomi UKSW dalam mengerjakan skripsi, begitu juga sebaliknya semakin rendah 

efikasi diri akademik maka akan semakin tinggi orientasi tujuan dalam mengerjakan skripsi 

yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari hal ini berarti menjawab bahwa efikasi diri memberi 

pengaruh terhadap munculnya orientasi tujuan dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa 
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Fakultas Ekonomi UKSW. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan randan (2012), 

diketahui bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara self efficacy belief 

dengan goal orientation pada guru Sekolah Minggu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi self efficacy belief maka semakin tinggi goal orientation pada guru Sekolah 

Minggu. Hal ini bertolak belakang dengan hasil dari penelitian sebelumnya karena pada 

penelitian ini peneliti mengambil subjek yang berbeda (karakteristik subjek sehingga 

mempengaruhi hasil.  

Hasil yang tidak berhubungan tersebut, dimungkinkan karena ada beberapa hal yang 

mungkin menghambat orientasi tujuan. Hasil observasi dari wawancara yang dilakukan 

menjelaskan bahwa kondisi pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya 

Wacana, yaitu beberapa mahasiswa yang sudah memakai waktu luangnya dengan bekerja 

paruh waktu sembari mengerjakan skripsi, Banyak mahasiswa yang memiliki orientasi tujuan 

‘yang penting lulus dan segera wisuda’. Beberapa mahasiswa tersendat di skripsi karena ada 

dosen pembimbing yang menjalankan tugas keluar negeri atau di dalam negeri untuk 

beberapa waktu yang tidak sebentar. 

 Dengan melihat hal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa beberapa faktor terkait 

kondisi dan situasi di lingkungan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga cukup mempengaruhi mahasiswa dalam mengembangkan orientasi tujuan. 

Dari data tersebut terlihat bahwa efikasi diri dan orientasi tujuan pada kategorasi yang tinggi. 

Walaupun orientasi tujuan tinggi hal tersebut tidak dipengaruhi oleh efikasi diri. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah disampaikan, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tidak ada hubungan antara efikasi diri dengan orientasi tujuan pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

2. Tingkat orientasi tujuan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya 

Wacana tergolong tinggi dengan presentase 43,60%. 

3. Tingkat efikasi diri pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga tergolong tinggi dengan presentase 88,2%. 
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Saran  

 Berdasarkan hasilpenelitian yang telah dicapai, serta mengingat masih banyaknya 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1.  Bagi peneliti selanjutnya bisa memberikan variasi subjek dengan mengelompokan 

sesuai dengan tahun memulai skripsi, jenis kelamin, perbandingan tingkat keyakinan 

dan tujuan yang mungkin bisa dikelompokan. 

2. Penelitian ini masih terbatas, karena hanya meneliti efikasi diri dengan orientasi 

tujuan pada salah satu universitas. Hasil korelasi yang berbeda mungkin saja dapat 

terjadi di tempat penelitian yang berbeda. 

3. Bagi mahasiswa sebaiknya fokus untuk membuat skripsi sehingga memiliki orientasi 

tujuan yang jelas dan dapat menyelesaikan tugas akhirnya tepat pada waktunya. 

4. Bagi fakultas, memberikan fasilitas yang tepat bagi mahasiswa dalam arti tidak 

mengambil program yang di adakan untuk keluar negeri atau luar daerah salatiga 

sehingga banyak kendala yang terjadi, misal, susah mengatur jadwal dengan dosen 

pembimbing, harus menunggu beberapa waktu yang lama untuk bimbingan. 
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