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ABSTRAK 

Asmaul Khusnah, 111414253020, Pengaruh Konsep Diri Akademik, Dukungan 
Sosial Pasangan, Dan Orientasi Tujuan Terhadap Motivasi Akademik Mahasiswa 
Magister Yang Sudah Berkeluarga. Tesis, Program Magister Sains Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep diri akademik, 
dukungan sosial pasangan, dan orientasi tujuan terhadap motivasi akademik 
mahasiswa Magister yang sudah berkeluarga. Motivasi akademik penting untuk 
diteliti karena banyak mahasiswa Magister yang hampir melewati masa studi. 
Penelitian motivasi akademik menggunakan teori Vallerand (1992), konsep diri 
akademik menggunakan teori Marsh & O’Mara (2008), dukungan sosial pasangan 
menggunakan teori Cutrona (1996) dan orientasi tujuan menggunakan teori Elliot 
(1997) & Pintrich (2000). Dalam hal ini peneliti membuat sendiri alat ukurnya 
berdasarkan teori yang dipakai. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
metode survey.Sampel 67 mahasiswa dari 11 instansi perguruan tinggi.Dari 20 
jumlah aitem skala konsep diri akademik, 12 aitem yang valid dengan nilai 
reliabilitas 0,771. Dari 44 jumlah aitem skala dukungan sosial pasangan, 42 aitem 
yang valid dengan nilai reliabilitas 0,957. Dari 22 jumlah aitem orientasi tujuan, 
16 aitem yang valid dengan nilai reliabilitas 0,820. Dan dari 48 jumlah aitem 
motivasi akademik, 32 aitem yang valid dengan nilai reliabilitas 0,924. Teknik 
analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda. 

Hasil uji secara bersama-sama menunjukkan nilai F sebesar 27,802dan 
nilai Signifikansi 0,000, yang berarti nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang 
menunjukkan bahwa konsep diri akademik, dukungan sosial pasangan dan 
orientasi tujuan secara bersama-sama memiliki  pengaruh yang signifikan 
terhadap motivasi akademik mahasiswa Magister yang sudah berkeluarga.  Nilai R
square 0,570 yang berarti bahwa 57% perubahan variabel Y disebabkan oleh 
variabel X1, X2 dan X3. Sedangkan sisanya 43% disebabkan oleh variabel lain di 
luar variabel yang digunakan yang tidak termasuk dalam model regresi. Model 
regresi linier berganda  dapat dilihat pada persamaan : Y= 10,394 + 0,766 X1 +
0,077 X2 + 1,078 X3, yang menunjukkan bahwa konsep diri akademik (X1) dan 
orientasi tujuan (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi 
akademik (Y) mahasiswa Magister yang sudah berkeluarga.  

Kata kunci : konsep diri akademik; dukungan sosial pasangan; orientasi tujuan; 
motivasi akademik 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH KONSEP DIRI . . . ASMAUL KHUSNAH


	1. HALAMAN JUDUL
	2. HALAMAN PERNYATAAN
	3. HALAMAN PERSETUJUAN
	4. HALAMAN PENGESAHAN
	5. HALAMAN MOTTO
	6. HALAMAN PERSEMBAHAN
	7. KATA PENGANTAR
	8. ABSTRAK
	9. ABSTRACT
	10. DAFTAR ISI
	11. DAFTAR TABEL
	12. DAFTAR LAMPIRAN
	13. BAB I PENDAHULUAN
	14. BAB II LANDASAN TEORI
	15. BAB III METODE PENELITIAN
	16. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	17. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	18. DAFTAR PUSTAKA
	19. LAMPIRAN

