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SUMMARY

HUBUNGAN EFIKASI DIRI AKADEMIK DAN DUKUNGAN SOSIAL
ORANGTUA DENGAN

PENYESUAIAN DIRI AKADEMIK PADA MAHASISWA UEU, JAKARTA
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Description :
Di dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa baru, mahasiswa dituntut untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan belajar yang baru dimasukinya. Kemampuan ini diperlukan untuk
memudahkan mahasiswa dalam menghadapi tuntutan tugas-tugas belajarnya. Oleh karena itu
diperlukan adanya efikasi diri dan dukungan sosial dari orangtua mahasiswa tersebut.
Rancangan penelitian ini adalah kuantitatif-non eksperimen, dengan teknik sampling berupa
purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah alat ukur efikasi akademik, dukungan sosial
orangtua, dan penyesuaian akademik. Tingkat reliabilitas dan validitas dari masing-masing alat ukur
adalah 
(
&#945; = 0.703)
efikasi akademik dan 6 buah item gugur, 
(
&#945; = 0.919
)
 dukungan sosial dan 4 item
gugur, dan (
&#945; = 0.762)
 penyesuaian akademik dengan 11 item gugur.
Berdasarkan hasil uji one-way anova, diperoleh nilai sig. 
(
p)
 = 0.03; 
(
p < 0.05)
, hipotesis
diterima. Artinya efikasi akademik dan dukungan sosial orang tua dengan penyesuaian akadeik secara
bersama-sama mempengaruhi penyesuaian akademik pada mahasiswa UEU, Jakarta. Ketika
mahasiswa memiliki keyakinan terhadap kemampuan dalam dirinya dan juga memiliki dukungan dari
orangtua maka akan membentuk kemampuan menyesuaikan diri terhadap pembelajaran yang baru
saja ditemuinya. Masiswa  lebih bahagia dalam mengikuti perkuliahannya.

Date Create :  31/07/2015 

Type :  Text

Page 1



Format :  pdf

Language :  Indonesian

Identifier :  UEU-Research-0305077408_250615

Collection :  0305077408_250615

Source :  LAPORAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL

Relation COllection:  FAKULTAS PSIKOLOGI

COverage :  Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right :  @2015 LPPM

Full file - Member Only
If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

 

Contact Person : 
Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

 

Thank You,

 

 

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor

Page 2


