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Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri,
motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar secara bersama-sama maupun secara
parsial terhadap prestasi belajar mahasiswa AKA “AKK” Yogyakarta di
Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan
mencari pengaruh antara variabel-variabel bebas (dengan satu variabel terikat
untuk memahami suatu fenomena dengan cara menentukan tingkat atau derajat
pengaruh di antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di
Akademi Kesejahteraan Sosial “AKK” Yogyakarta semua jurusan yaitu Tata
Boga, Tata Busana dan Tata Rias. Sedangkan responden penelitian dipergunakan
semua sebagai sampel penelitian yang berjumlah 94 mahasiswa untuk Tahun
Akademi 2012 / 2013. Uji coba instrumen dilakukan dengan jumlah responden 30
mahasiswa. Analisis validitas instrumen yang berupa angket dengan
menggunakan korelasi product moment dan reabilitas dengan cronbach alpha.
Sebelum dilakukan analisis uji hipotesis dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu
diantaranya uji normalitas, linieritas dan uji multikolonieritas. Untuk uji hipotesis
dengan menggunakan analisis regresi ganda dan menggunakan analisis bivariat.
Selain itu juga dihitung sumbangan efektif dan sumbangan relatif dari masingmasing variabel bebas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif
dan signifikan antara kepercayaan diri, motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar
secara bersama-sama terhadap prestasi belajar mahasiswa. Sedangkan secara
parsial antara nilai kepecayaan diri terhadap prestasi belajar mahasiswa
menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan antara
motivasi berprestasi dengan prestasi belajar mahasiswa menunjukkan adanya
pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan untuk kebiasaan belajar dengan
prestasi belajar mahasiswa juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan.
Penelitian ini terdapat pengaruh yang positif antara kepercayaan diri dengan
prestasi belajar mahasiswa menempati urutan pertama, kekuatan pengaruh
motivasi berprestasi dengan prestasi belajar mahasiswa menempati urutan kedua
dan kekuatan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar mahasiswa menempati
urutan ketiga.
Kata Kunci: pengaruh, kepercayaan diri, motivasi berprestasi, kebiasaan belajar,
prestasi belajar
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The objective of this study is to reveal the influence of self-confidence,
motivation of performance, and learning habit both collectively and partially
toward Learning Achievement of AKS Students of AKK Yogyakarta at Yogyakarta.
This is a correlative descriptive research study aimed at describing the
influence of the independent variables (X) to a dependent variable (Y) in order to
understand a phenomenon by determining the effect level along those variables.
This research was conducted in Social Prosperity Academy of AKK Yogyakarta in
all departments: Culinary, Fashion and Make-up study programs in which 94
students of the academic year of 2012/ 2013 were involved as the participants.
The try out of the instrument was administered to 30 students. Product Moment
Correlation and Alfa Cronbach were used to anayze the validity of the
qustionnaire. A prerequisit test was performed prior to the hypothesis testing to
cover normality, linearity, and multikolonierity tests. The hypotesis test was
performed using double regression analysis and bivariate analysis. Further, the
effective and relative contribution of each variable were calculated.
The findings reveal that there is a positive, significant and collective
influence toward students’ achievement. Partially, there is a positive and
significant influence on self-confidence toward students’ achievement, on
motivation of performance toward students’ achievement, and on learning habit
toward students’ achievement. Next, the influence of self-confidence toward
students’ achievement ranks the first at 0.271; the power of performance
motivation toward students’ achievement the second rank at 0.233; and the power
of learning habit toward students’ achievement the third rank at 0.175.
Keyword: influence, self confidence, motivation of performance, learning habit,
learning achievement
A. Pendahuluan
Di segala kehidupan baik di lingkungan masyarakat, pendidikan
maupun di lingkungan yang lainnya persaingan terjadi amatlah ketatnya.
Dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi amatlah banyak syaratnya,
demikian juga dalam hal mencari pekerjaan dituntut untuk memiliki
kepandaian yang lebih dan berkualitas dari pada yang lainnya.
Di dalam dunia pendidikan banyak terjadi masalah yang harus
dihadapi dan dicari solusinya agar lebih baik lagi.
Di negara-negara lain terjadi percepatan di dunia pembangunan begitu
pula di Indonesia yang memprioritaskan percepatan pendidikan dengan
membentuk manusia yang berkualitas dan bermutu. Manusia yang berkualitas
dan bermutu terjadi karena prestasi belajar sebagai ukurannya. Prestasi
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menyentuh semua segi kehidupan secara kualitatif maupun kuantitatif
sehingga prestasi merupakan hal yang amat penting.
Untuk melihat kualitas pendidikan seseorang dapat dilihat dari
prestasinya di kampus, karena prestasi belajar seseorang banyak dipengaruhi
oleh berbagai faktor antara lain faktor intern (intelegensi, bakat, minat,
motivasi) dan faktor ekstern (keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat).
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan individu.
Perubahan tingkah laku melalui perubahan pengetahuan, pengalaman, sikap,
tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kemampuan daya kreasi, daya
penerimaan dan aspek lainnya. Aspek kepribadian lain dalam hubungannya
dengan prestasi belajar adalah motivasi berprestasi.
1. Perumusan Masalah
Rumusan masalahnya sebagai berikut:
a. Bagaimana pengaruh percaya diri motivasi berprestasi, kebiasaan
belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa AKS “AKK” Yogyakarta?
b. Bagaimana pengaruh percaya diri terhadap prestasi belajar mahasiswa
AKS “AKK” Yogyakarta?
c. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar
mahasiswa AKS “AKK” Yogyakarta?
d. Bagaimana pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar
mahasiswa AKS “AKK” Yogyakarta?
2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai dari penelitian ini adalah:
a. Mengetahui seberapa besar pengaruh percaya diri terhadap prestasi
belajar mahasiswa AKS ”AKK” Yogyakarta
b. Mengetahui adakah pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi
belajar mahasiswa AKS ”AKK” Yogyakarta.
c. Mengetahui pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar
mahasiswa AKS ”AKK” Yogyakarta

6

Herina Yuwati

d. Mengetahui seberapa besar pengaruh percaya diri, motivasi berprestasi
dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa AKS
”AKK” Yogyakarta.
e. Mengembangkan cakrawala berfikir khususnya dalam memecahkan
masalah-masalah yang ada hubungannya dengan motivasi berprestasi
terhadap prestasi belajar.
3. Kegunaan Penelitian
Manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini dapat dilihat secara:
a. Teoritis
Sebagai sumbangan yang positif terhadap usaha perkembangan
pengetahuan untuk memperkaya teori-teori yang telah ada dan
digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian lebih lanjut yang
relevan.
b. Praktis
Memberi masukan dalam pengembangan pendidikan tentang motivasi
berprestasi, percaya diri, prestasi belajar juga sumbangan pemikiran
bagi kampus penyelenggara pendidikan terhadap pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar sehingga dapat diketahui kemajuan prestasi belajar
yang dicapai.
c. Metodologis
Memberi manfaat teknis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, cara
pengembangan instrument untuk penelitian juga kontribusi bagi
perubahan

dan

pengembangan

verivikasi teori,

konsep

baru,

metodologi dalam bidang pengetahuan dan referensi bagi peneliti lain.
B. Metode Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Akademi Kesejahteraan Sosial ”AKK”
Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama empat bulan,
dari bulan September sampai bulan Desember tahun 2011.
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif korelatif dengan
studi dokumentasi dan angket.
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3. Variabel-variabel Penelitian
a. Variabel Terikat: prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesejahteraan
Sosial ”AKK” Yogyakarta.
b. Variabel bebas: kepercayaan diri (X1), motivasi berprestasi (X2),
kebiasaan belajar (X3).
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk kepercayaan diri,
motivasi berprestasi, kebiasaan belajar dan prestasi belajar mahasiswa.
5. Uji Coba Instrument
a. Uji Validitas Instrument
Uji validitas menggunakan validitas butir dengan korelasi Product
Moment.
b. Uji Reliabilitas Instrument
Uji reliabilitas menggunakan koefisien Alpha Cronbach.
Tabel 1. Reliabilitas Intrument
Kepercayaan Diri
0,936
Reliabel

Motivasi Berprestasi
0,931
Reliabel

Kebiasaan Belajar
0,935
Reliabel

6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan analisis korelasi parsial dan analisis
korelasi ganda.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Deskripsi Data
Klasifikasi data kepercayaan diri, motivasi berprestasi, kebiasaan belajar
dan prestasi belajar terangkum pada tabel berikut:
Tabel 2. Kategori Data Variabel
Variabel
Kepercayaan Diri (X1)
Motivasi Berprestasi (X2)
Kebiasaan Belajar (X3)
Prestasi Belajar (Y)

Kategori
Sedang
Baik
Baik
Memuaskan
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2. Pengujian Persyaratan Analisis
a. Uji Normalitas
Semua data variabel berdistribusi normal seperti terangkum pada tabel
berikut:
Tabel 3. Normalitas
Test of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic df
Sig
Kepercayaan Diri
,099
94
,023
Motivasi Berprestasi ,062
94
,200
Kebiasaan Belajar
,081
94
,158
Prestasi Belajar
,141
94
,000

Shapiro-Wilk
Statistic df
Sig
,979
94 ,142
,981
94 ,193
,983
94 ,250
,958
94 ,004

b. Uji Linieritas
Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Linieritas
Linieritas Variabel
Prestasi Belajar - Kepercayaan Diri
Prestasi Belajar - Motivasi Berprestasi
Prestasi Belajar - Kebiasaan Belajar

F Hitung
1,436
1,255
0,988

P Value
0,110
0,220
0,512

Hasil
Linier
Linier
Linier

c. Multikolonieritas
Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Multikolonieritas
Variabel
Kepercayaan Diri
Motivasi Berprestasi
Kebiasaan Belajar

VIF
1,577
1,831
1,539

Keterangan
Tidak terjadi multikolonieritas
Tidak terjadi multikolonieritas
Tidak terjadi multikolonieritas

3. Pengujian Hipotesis
Dari hasil yang diperoleh setelah diolah dengan SPSS 17 menunjukkan
bahwa diperoleh sejumlah nilai perkalian zero-order dengan nilai beta
seperti terangkum pada tabel di bawah ini.
Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis
Variabel

Beta

Zero Order

Kepercayaan Diri
Motivasi Berprestasi
Kebiasaan Belajar

0,341
0,315
0,217

,625
,637
,554

Nilai
Kontribusi
0,369
0,323
0,248
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4. Pembahasan
Dari tabel tersebut sebagai berikut:
a.

Variabel independet secara bersama-sama berkontribusi secara positif
terhadap variabel dependent sebesar 53,40%.

b. Variabel independet kepercayaan diri berkontribusi secara positif
terhadap variabel dependent sebesar 21,69%.
c.

Variabel indpendet motivasi berprestasi berkontribusi secara positif
terhadap variabel dependent sebesar 20,49%.

d. Variabel independet kebiasaan belajar berkontribusi secara positif
terhadap variabel dependent sebesar 11,13%.
e.

Dari ketiga variabel bebasnya yang paling dominan kontribusinya
terhadap prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesejahteraan Sosial
”AKK” Yogyakarta yaitu kepercayaan diri.

D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Dari ketiga variabel bebasnya yang paling dominan kontribusinya terhadap
prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesejahteraan Sosial

”AKK”

Yogyakarta yaitu kepercayaan diri. Ketiga variabel bebasnya secara
bersama-sama kontribusinya terhadap prestasi belajar mahasiswa Akademi
Kesejahteraan Sosial ”AKK” Yogyakarta sebesar 53,40%.
2. Saran
a. Kampus dan pengajar / dosen hendaknya melakukan pembelajaran
dengan baik memperhatikan prestasi belajar mahasiswa sebagai bukti
mahasiswa tersebut tekun, rajin dan pandai.
b. Orang tua atau wali mahasiswa hendaknya membantu putra putrinya
dalam membentuk kepribadian putra putrinya dengan membimbing,
meningkatkan keimanan, kedisiplinann dalam belajar, memotivasi
putra putrinya, memberi contoh yang baik cara mengendalikan diri,
menghargai orang lain dengan memberi perhatian yang lebih kepada
putra putrinya gar menjadi pribadi yang itu, percaya diri mampu
meningkatkan prestasinya di masa datang.
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c. Perlu penelitian selanjutnya untuk menambah variabel yang lain guna
mendapatkan hasil

yang

lebih

baik dan lebih

lanjut

perlu

dipertimbangkan karakteristik yang lain. Variabel yang lain misalnya
kinerja dosen, lingkungan kampus, metode pembelajaran, kurikulum
dan lain-lain.
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