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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Uji 

asumsi dilaksanakan sebelum uji hipotesis. Uji asumsi bertujuan untuk 

memeroleh informasi tentang apakah data-data penelitian telah memenuhi 

ketentuan-ketentuan penelitian agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

Uji asumsi dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji 

multikolinearitas dengan menggunakan program statistical packages for 

social sciences (SPSS) for window versi 16.0.  

 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan dalam analisis penelitian. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan informasi mengenai penyebaran data dalam 

penelitian apakah normal atau tidak. Data berdistribusi normal jika nilai p ˃ 

0,05 sedangkan data berdistribusi tidak normal jika nilai p < 0,05.  

Teknik Kolmogorov-Smirnov Z digunakan dalam uji normalitas pada 

ketiga variabel penelitian. Hasilnya, nilai p ketiga variabel lebih besar dari 

0,05 (p ˃ 0,05) yang berarti data berdistribusi normal. 

Rincian hasil uji normalitas pada ketiga variabel penelitian sebagai 

berikut: nilai K-SZ yaitu 0,766 dengan nilai p yaitu 0,600 pada variabel 

stres akulturasi; nilai K-SZ diperoleh sebesar 0,395 dengan nilai p sebesar 
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0,998 pada variabel hardiness; selanjutnya nilai K-SZ yakni 0,529 dengan 

nilai p yakni 0,943 pada variabel prestasi akademik. Hasil perhitungan uji 

normalitas secara rinci dapat dilihat pada lampiran 9 – 1. 

 
b. Uji Linearitas 

Uji linearitas juga diperlukan untuk menganalisis data penelitian. 

Adanya hubungan linear antar variabel terikat dengan variabel bebas 

dapat diketahui dari nilai p pada uji linearitas. Nilai p < 0,05 berarti ada 

hubungan yang linear sedangkan nilai p ˃ 0,05 berarti tidak ada hubungan 

yang linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Pada uji linearitas diketahui nilai F sebesar 0,133 dengan nilai p 

sebesar 0,718 antara stres akulturasi dengan prestasi akademik.  Hasil uji 

linearitas pada variabel hardiness dengan prestasi akademik adalah nilai 

F 1,456 dengan nilai p 0,235. Nilai p pada variabel stres akulturasi dengan 

prestasi akademik lebih besar dari 0,05 (p ˃ 0,05). Begitu pula dengan 

nilai p pada variabel hardiness dengan prestasi akademik lebih besar dari 

0,05. Nilai p tersebut berarti terdapat hubungan yang tidak linear antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil analisis uji linearitas secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 9 – 2. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Hubungan linear antar variabel bebas dalam suatu penelitian dapat 

dilihat melalui uji multikolinearitas. Nilai Varian Inflation Factor (VIF) 

digunakan untuk menunjukan ada atau tidak hubungan linear antara 
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variabel bebas. Tidak ada hubungan yang linear (atau tidak ada 

multikolinearitas) ditandai dengan nilai VIF < 5 sedangkan ada hubungan 

yang linear (atau ada multikolinearitas) ditandai dengan nilai VIF ˃ 5.  

Hasil analisis multikolinearitas disebutkan bahwa nilai VIF antar 

variabel bebas yaitu stres akulturasi dan hardiness sebesar 1,058 dengan 

nilai tolerance 0,945. Nilai VIF tersebut lebih kecil dari 5 (VIF < 5). Hal ini 

diartikan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam 

penelitian ini. Hasil Uji multikolinearitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 9 – 3. 

  
2. Uji Hipotesis 

Data-data penelitian yang terkumpul dianalisis sehingga memberikan 

suatu makna dalam penelitian melalui uji hipotesis. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis mayor dan hipotesis 

minor. Pengujian hipotesis menggunakan program statistical packages for 

social sciences (SPSS) for window versi 16.0.  

 

a. Hipotesis Mayor 

Hipotesis Mayor yang diusulkan dalam penelitian ini ialah ada 

hubungan antara stres akulturasi dan hardiness dengan prestasi 

akademik pada mahasiswa pendatang di Universitas Katolik 

Soegijapranata. Prestasi akademik adalah variabel tergantung (Y), stres 

akulturasi adalah variabel bebas (X1) sedangkan hardiness ialah variabel 
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moderasi/moderating variable (X2). Hipotesis ini diuji dengan 

menggunakan analisis regresi moderasi (moderating regression analysis).  

Hipotesis mayor diterima jika nilai p < 0,05 dan hipotesis mayor ditolak 

jika nilai p ˃ 0,05. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa nilai F 

yaitu 0,626 dengan taraf signifikansi (p) sebesar 0,602 (p ˃ 0,05). Hal ini 

berarti hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Artinya, 

tidak ada hubungan antara stres akulturasi dan hardiness (sebagai 

variabel moderasi) dengan indeks prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang di Unika Soegijapranata. Hasil perhitungan analisis juga 

disebutkan bahwa nilai p untuk variabel moderasi 0,833 (p ˃ 0,05). Hal ini 

dapat diartikan bahwa hardiness bukan merupakan variabel moderasi 

antara stres akulturasi dengan prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang. Perhitungan analisis yang lebih jelas dapat dicek pada  

lampiran 9 – 4. 

 

b. Hipotesis Minor 

Hasil uji hipotesis minor diperoleh dengan memanfaatkan teknik 

analisis Pearson Correlation. Hipotesis diterima jika nilai p (taraf 

signifikansi) < 0,05 sedangkan hipotesis ditolak jika nilai p ˃ 0,05. 

Hipotesis minor dalam penelitian ini terbagi menjadi dua.  

Hipotesis minor pertama yaitu ada hubungan negatif antara stres 

akulturasi dengan prestasi akademik pada mahasiswa pendatang di Unika 

Soegijapranata. Artinya, semakin rendah stres akulturasi yang dialami 
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mahasiswa pendatang maka semakin tinggi prestasi akademiknya, begitu 

juga sebaliknya.  

Hipotesis minor kedua ialah ada hubungan positif antara hardiness 

dengan prestasi akademik pada mahasiswa pendatang di Unika 

Soegijapranata. Artinya, semakin tinggi hardiness yang dimiliki mahasiswa 

pendatang maka prestasi akademiknya semakin tinggi, demikian pula 

sebaliknya. 

Nilai rx1y= 0,058 dengan nilai p= 0,718 pada hubungan antara stres 

akulturasi dengan prestasi akademik. Nilai rx2y= 0,187 dengan nilai p= 

0,235 pada hubungan antara hardiness dengan prestasi akademik. Nilai 

signifikansi pada kedua uji hipotesis minor tersebut lebih besar daripada 

0,05 (p ˃ 0,05). Nilai tersebut berarti kedua hipotesis minor ditolak. 

Artinya, tidak ada hubungan antara stres akulturasi dengan prestasi 

akademik dan antara hardiness dengan prestasi akademik. Uraian uji 

hipotesis minor dapat dicek pada lampiran 9 – 5. 

 
3. Hasil Analisis Deskriptif  

Tingkat stres akulturasi dan hardiness pada mahasiswa pendatang 

dapat didasarkan pada total skor masing-masing skala. Tingkat prestasi 

akademik juga dapat diketahui melalui nilai indeks prestasi kumulatif 

(IPK). Bersumber pada hasil analisis deskriptif diperoleh nilai total skor 

tertinggi, terendah, dan mean sebagai berikut: 
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Tabel 12. Deskripsi Data Penelitian 

Variabel Maximum Minimum Mean 

Stres Akulturasi 33 13 20,60 

Hardiness 103 54 76,86 

IPK 1,32 3,73 2,63 

 

Kemudian peneliti membuat lima kategori untuk membagi subyek 

kedalam kategori-kategori itu. Kategori-kategori tersebut antara lain 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sebelum itu, 

peneliti menentukan nilai interval pada setiap kategori dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Interval =   Skor tertinggi – Skor terendah 

     Jumlah kategori 

Interval untuk IPK didasarkan pada buku pedoman Unika Soegijapranata 

tahun 2016 (dapat dilihat pada halaman 3). 

 
a. Deskripsi Stres Akulturasi 

Skala stres akulturasi terdiri dari dua belas item pernyataan dan setiap 

item pernyataan terdiri dari empat pilihan jawaban dengan rentang skor 

jawaban 1-4. Hasil perhitungan skor skala stres akulturasi didapat total 

skor tertinggi adalah 33 sedangkan total skor terendah adalah 13. 

Interval =   33 – 13  = 4 

   5 

Nilai interval ini dipakai untuk membuat distribusi frekuensi dan 

didasarkan pada total skor skala stres akulturasi pada masing-masing 
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subyek penelitian. Tabel distribusi frekuensi stres akulturasi ada pada 

tabel berikut. 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Stres Akulturasi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase Mean 

≥ 29 Sangat tinggi 2 4,76% 

20,60 

25-28 Tinggi 11 26,20% 

21-24 Sedang 5 11,90% 

17-20 Rendah 14 33,33% 

13-16 Sangat rendah 10 23,81% 

 
Berlandaskan pada tabel diatas, jumlah frekuensi tertinggi ada pada 

kategori rendah yaitu sebanyak empat belas subyek atau 33,33%. Nilai 

mean 20,60 juga berada pada kategori rendah. Dengan demikian, 

mahasiswa pendatang di Unika Soegijapranata cenderung mengalami 

stres akulturasi yang rendah.   

 
b. Deskripsi Hardiness 

Terdapat dua puluh enam item pernyataan pada skala hardiness yang 

terdiri dari empat pilihan jawaban dengan rentang skor jawaban 1-4. Hasil 

perhitungan skor hardiness diperoleh total skor tertinggi yaitu 103 

sedangkan total skor terendah yaitu 54. 

Interval =   103 – 54    = 9,8 (dibulatkan menjadi sepuluh) 

    5 

Pembuatan distribusi frekuensi disusun berdasarkan pada nilai 

interval dan didasarkan pada total skor skala hardiness pada masing-

masing subyek penelitian. Berikut tabel frekuensi hardiness:  

 



75 

 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Hardiness 

Interval Kategori Frekuensi Persentase Mean 

≥ 94 Sangat tinggi 2 4,76% 

76,86 

84-93 Tinggi 8 19,04% 

74-83 Sedang 18 42,86% 

64-73 Rendah 8 19,04% 

54-63 Sangat rendah 6 4,76% 

 
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, jumlah frekuensi tertinggi 

adalah  delapan belas atau 42,86% yang berada pada kategori sedang. 

Demikian juga dengan nilai mean 76,86 yang berada pada kategori 

sedang. Hal tersebut berarti bahwa mahasiswa pendatang di Unika 

Soegijapranata cenderung memiliki hardiness yang sedang. 

 

c. Deskripsi Indeks Prestasi Akademik 

Indeks prestasi akademik kumulatif (IPK) pada mahasiswa pendatang 

yang digunakan dalam analisis deskriptif ini yaitu indeks prestasi semester 

I dan semester II. Nilai tertinggi IPK yang diperoleh dari Biro Administrasi 

Akademik Unika Soegijapranata ialah 3,73 sedangkan IPK terendah ialah 

1,32. Kategori indeks prestasi pada masing-masing subyek didasarkan 

pada Peraturan Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai berikut: 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Indeks Prestasi Akademik 

Interval Kategori Frekuensi Persentase Mean 

    ≥ 3,51 Pujian 2 4,76% 

2,63 
2,76 – 3,50 Sangat memuaskan 16 38,09% 

2,00 – 2,75 Memuaskan  16 38,09% 

    ≤  1,99 Kurang memuaskan 8 19,05% 

  
Data yang diperoleh dari tabel diatas adalah jumlah frekuensi tertinggi 

berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan dengan jumlah 
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subyek masing-masing sebanyak 16 orang atau 38,09%. Nilai mean 2,63 

juga berada pada kategori memuaskan. Berlandaskan data-data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendatang di Unika Soegijapranata 

memiliki nilai indeks prestasi akademik kumulatif yang memuaskan. 

 

B. PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh pada uji hipotesis mayor yaitu nilai F sebesar 

0,626 dengan taraf signifikansi (p) sebesar 0,602 (p ˃ 0,05). Hasil 

perhitungan tersebut diartikan bahwa hipotesis mayor dalam penelitian ini 

ditolak, artinya tidak ada hubungan antara stres akulturasi dan hardiness 

dengan prestasi akademik pada mahasiswa pendatang di Unika 

Soegijapranata. Stres akulturasi dan hardiness bukanlah prediktor prestasi 

akademik pada mahasiswa pendatang. Selain itu, berdasarkan analisis 

tersebut juga diketahui bahwa hardiness bukanlah variabel moderasi 

antara stres akulturasi dengan prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang. Hal ini dilihat dari nilai p untuk variabel moderasi sebesar 

0,833 (p ˃ 0,05).  

Menurut Li, Chen, dan Duanmu (2010) prediktor yang paling signifikan 

pada kinerja akademik mahasiswa pendatang adalah kemahiran 

berbahasa setempat dan interaksi sosial dengan rekan sebangsa. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Othman, Yusoff, dan Surienty (2012) juga 

menyatakan hal yang sama. Salah satu faktor yang memengaruhi prestasi 

akademik pada mahasiswa pendatang secara langsung ialah bahasa. 



77 

 

Eze dan Inegbedion (2015) menyatakan hasil studinya bahwa fasih 

berbahasa setempat dapat memengaruhi prestasi akademik pada 

mahasiswa pendatang. Hal lain yang juga turut berdampak pada kinerja 

akademik mahasiswa pendatang ialah masalah akademik seperti 

hubungan antara dosen dengan mahasiswa, keterampilan belajar, plagiat, 

kerja kelompok, dan lain-lain. Budaya, kepuasan pada lingkungan 

akademik, motivasi, dan menjadi  bagian pada aktifitas sosial juga 

diprediksi menjadi faktor pada kinerja akademik mahasiswa pendatang. 

Hasil penelitian Thomson, Rosenthal, dan Russell (2006) juga 

berbeda dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitiannya disebutkan bahwa 

perbedaan budaya yang dianut oleh mahasiswa pendatang dengan 

budaya lokal menyebabkan terjadinya stres akulturasi yang memengaruhi 

prestasi akademik.  

Banjong (2015) juga mengkaji prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang. Temuannya dinyatakan bahwa mahasiswa pendatang 

mengalami kesepian dan kerinduan (homesickness) yang berkorelasi 

negatif dengan kesuksesan akademik. Menurut Andrade (dalam Yusoff & 

Chelliah, 2010) kelancaran berbahasa, budaya, dan dukungan layanan 

memengaruhi prestasi akademik mahasiswa pendatang. 

Kancah penelitian pada hasil-hasil temuan di atas berlokasi di luar 

Indonesia (mahasiswa pendatang internasional). Hal ini berbeda dengan 

hasil-hasil penelitian yang bertempat di Indonesia (mahasiswa pendatang 

dari daerah lain dalam negeri). Menurut Kholivah (2009) tidak ada 
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hubungan antara culture shock (stres akulturasi) dengan hasil belajar 

pada mahasiswa pendatang. Hal yang sama juga diungkap oleh Prima 

(2011) bahwa tidak ada hubungan antara gegar budaya (stres akulturasi) 

dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa pendatang. 

Mahasiswa pendatang yang meninggalkan daerah asalnya menuju ke 

suatu daerah lain menghadapi kendala utama yaitu perubahan budaya. 

Mahasiswa pendatang mengalami stres akulturasi sebagai akibat dari 

perubahan budaya. Mahasiswa pendatang yang memiliki jarak perbedaan 

budaya yang besar dari budaya setempat akan menghadapi lebih banyak 

tantangan. Perbedaan-perbedaan budaya yang signifikan dapat 

mengganggu proses penyesuaian mahasiswa pendatang pada lingkungan 

akademik dan sosial  sehingga pada akhirnya juga mengganggu prestasi 

akademik (Ormrod, 2009a; Yue & Le, 2012; Eze & Inegbedion, 2015). 

Beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan pada paragaraf di 

atas menyatakan bahwa bahasa adalah salah satu faktor yang memiliki 

hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang. Othman, Yusoff, dan Surienty (2012) mengatakan 

kekurangmampuan berbicara dan memahami bahasa setempat 

mengurangi interaksi sosial antara mahasiswa pendatang dengan 

masyarakat sekitar. Kurangnya kefasihan bahasa membuat mahasiswa 

pendatang malu untuk berbicara dan mengekspresikan diri dengan baik. 

Kesalahan persepsi selama komunikasi dua arah antara mahasiswa 
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pendatang dengan mahasiswa lokal atau dosen dapat terjadi. Akibatnya 

persahabatan yang erat tidak dapat dibangun diantara mereka. 

Penyesuaian diri mahasiswa pendatang pada sebuah budaya baru 

melibatkan dan menuntut banyak pengetahuan budaya dan keterampilan 

sosial dari masyarakat penerima (Yue & Le, 2012). Dengan demikian 

sebelum memasuki lingkungan budaya baru, mahasiswa pendatang 

perluh mengenal budaya yang akan dituju yang diperoleh dari berbagai 

sumber (Xia, 2009). Hal ini dapat mengurangi tingkat stres akulturasi pada 

mahasiswa pendatang sehingga kenyamanan psikologis tetap terus 

dirasakan selama proses penyesuaian pada lingkungan akademik dan 

sosial.  

Mahasiswa pendatang yang berprestasi tinggi di negara asalnya juga 

menghadapi tantangan untuk mempertahankan prestasi akademik dan 

menetapkan harapan yang tinggi pada prestasi akademik mereka. Hal ini 

menyebabkan mahasiswa pendatang mengalami tekanan yang lebih 

besar. Perbedaan sistem pengajaran sekolah asal dengan universitas 

memengaruhi kinerja akademik mahasiswa pendatang (Othman, Yusoff, & 

Surienty, 2012).  

Bersumber pada analisis deskriptif ditemukan bahwa stres akulturasi 

pada mahasiswa pendatang berada pada kategori rendah. Unika 

Soegijapranata sebagai lokasi penelitian mempunyai program 

pendampingan mahasiswa yang salah satunya yaitu ranah kesejahteraan 

mahasiswa. Pada ranah tersebut, Unika Soegijapranata melakukan 
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strategi pengembangan layanan bagi mahasiswa yang mengalami 

masalah dan memerlukan bantuan melalui dosen pembimbing akademik 

atau melalui layanan konseling mahasiswa. Disisi lain, Unika 

Soegijapranata mempunyai visi yaitu menjadi komunitas akademik yang 

unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi 

nilai-nilai Kristiani: cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Hal tersebut 

mungkin menjadi faktor bahwa stres akulturasi pada mahasiswa 

pendatang di Unika Soegijapranata berada pada kategori rendah. 

Hal lainnya yaitu salah satu tahapan pada program pendampingan 

mahasiswa adalah tahap orientasi. Ada pun tujuan dari tahap orientasi 

yaitu (a) mahasiswa baru mengetahui dan mampu beradaptasi terhadap 

perubahan pola pikir, sikap, perilaku dan strategi belajar diperguruan 

tinggi; (b) mahasiswa mengetahui berbagai peluang dan fasilitas yang 

dapat digunakan untuk mengembangan diri. Hal ini berarti sebelum 

mahasiswa aktif dalam kegiatan akademik, mahasiswa telah memiliki 

pengetahuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan mengetahui 

fasilitas yang ada tersedia. Keadaan tersebut juga diduga berkontribusi 

mahasiswa pendatang di Unika Soegijapranata mengalami stres 

akulturasi pada level rendah. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

pendatang internasional lebih berisiko mengalami stres akulturasi yang 

tinggi. Mahasiswa pendatang internasional berasal dari berbagai negara 

yang ada di dunia yang tentunya memiliki perbedaan budaya yang sangat 
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menonjol antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan 

mahasiswa pendatang mengalami tantangan yang lebih besar di wilayah 

tuan rumah dan akhirnya memengaruhi prestasi akademik.  

Hal tersebut berkebalikan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa 

mahasiswa pendatang yang berasal dari daerah lain dalam negeri 

mengalami stres akulturasi pada taraf rendah. Jarak perbedaan budaya 

antar daerah lain dalam negeri tidak jauh berbeda dan cenderung 

homogen. Namun, prestasi akademik pada mahasiswa pendatang berada 

pada kategori memuaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada 

korelasi antara stres akulturasi dengan prestasi akademik. Prestasi 

akademik pada mahasiswa pendatang dalam negeri dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

Menurut Sheard (2009), Kamtsios & Karagiannopoulou (2015), serta 

Talebimansour & Kalmeri (2016), hardiness adalah salah satu faktor yang 

memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. Kamtsios & 

Karagiannopoulou (2015) menyebutkan bahwa tampil baik diujian dapat 

menimbulkan ketegangan pada diri mahasiswa. Mahasiswa khawatir 

mendapatkan nilai yang lebih rendah dari yang diharapkan. Mahasiswa 

juga menghubungkan diri mereka dengan nilai. Nilai buruk membuat 

mahasiswa meragukan kemampuan atau kompetensi dirinya dalam karir 

masa depan. Hal tersebut terjadi sebab mahasiswa menilai secara negatif 

pengalaman akademik. Penilaian negatif pada suatu kejadian adalah 

salah satu aspek hardiness yaitu tantangan. 
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Mahasiswa yang memiliki hardiness tinggi akan memandang secara 

positif pengalaman akademik. Cara pandang yang positif ini membuat 

mahasiswa mengubah potensi bencana dalam akademik menjadi peluang 

dan keuntungan. Disamping itu, hardiness memberikan kontribusi untuk 

penyesuaian pada lingkungan akademik (Kamtsios & Karagiannopoulou, 

2015). 

Sheard (2009) mengatakan bahwa kinerja akademik yang sukses 

terkait dengan keterlibatan aktif dengan kegiatan-kegiatan dan orang-

orang, dan bukannya mengasingkan diri. Keterlibatan aktif ini juga 

merupakan salah satu aspek hardiness yaitu komitmen. Selain itu, 

mahasiswa memberikan perhatian yang lebih pada tugas yang sulit dan 

mengendalikan reaksi saat menghadapi tugas yang membosankan. Hal ini 

merupakan aspek kontrol dari hardiness (Hedayati & Khaeez, 2015). 

Hasil penelitian diatas tidak sesuai dengan temuan yang ada dalam 

penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara hardiness dengan prestasi akademik. Hasil penelitian ini 

juga sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang diungkapkan oleh 

Hystad, Eid, Laberg, Johnsen, & Bartone (2009) dan Bansal & Pahwa 

(2015). 

Bansal & Pahwa (2015) melaporkan bahwa motivasi dan prestasi 

akademik berkorelasi positif secara signifikan. Atkinson dan Feather 

(dalam Bansal & Pahwa, 2015) menyatakan bahwa perilaku berprestasi 

individu didasarkan pada tiga bagian: bagian pertama adalah predisposisi 
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individu terhadap prestasi, bagian kedua merupakan probabilitas 

keberhasilan, dan bagian ketiga ialah persepsi individu terhadap makna 

tugas. Motivasi berprestasi sangat penting bagi prestasi akademik sebab 

mahasiswa membentuk konsep diri, nilai, dan keyakinan tentang 

kemampuan yang dimilikinya. 

Colquitt dan Simmering (Cole, Feild, & Harris, 2004) berpendapat 

bahwa orientasi pembelajaran dapat menghalau mahasiswa mengalami 

efek negatif dari kinerja buruk akademik. Hal lain diungkapkan oleh 

Duckworth & Seligman (2005) bahwa remaja yang berdisiplin diri tinggi 

lebih unggul pada kinerja akademik seperti nilai rapor dan nilai tes 

prestasi.  

Berlandaskan pada analisis deskriptif diketahui bahwa hardiness pada 

mahasiswa pendatang berada pada kategori sedang. Unika 

Soegijapranata sebagai kancah penelitian mengemban salah satu misi 

yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik 

dengan didukung pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi 

kepemimpinan. Disamping itu, salah satu tujuan tahapan orientasi pada 

program pendampingan mahasiswa dinyatakan bahwa mahasiswa 

mampu mengenal potensi diri untuk mencapai keunggulan. Kedua hal 

tersebut dibuktikan dengan program pelatihan pengembangan kepribadian 

mahasiswa Unika Soegijapranata yaitu Arising The Grateful Winner 

(ATGW). Kegiatan ATGW bertujuan yaitu memberikan bekal kepada 

mahasiswa baru tentang pengenalan diri sehingga akan memiliki rasa 
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percaya diri yang tiggi dalam menjalani selama studinya. Hal ini dapat 

menjadi pertimbangan bahwa hardiness pada mahasiswa pendatang di 

Unika Soegijapranata berada pada posisi sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya yang mendukung temuan dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa stres akulturasi dan hardiness bukanlah menjadi 

prediktor prestasi akademik pada mahasiswa pendatang. Faktor-faktor 

lainlah yang memengaruhi prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang. 

Analisis deskriptif disebutkan bahwa predikat prestasi mahasiswa 

pendatang berada pada kategori memuaskan. Program pendampingan 

mahasiswa yang dimiliki oleh Unika Soegijapranata membantu mahasiswa 

untuk mengembangkan cara berpikir dan bertindak yang ilmiah dalam 

setiap kegiatan serta membantu mahasiswa mengembangkan potensi 

secara optimal. Disisi lain, jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan juga dapat 

menunjang mahasiswa untuk mengembangkan gagasan, ide atau 

pemikiran kreatif yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai bentuk 

kegiatan. Berbagai kegiatan mahasiswa seperti UKM juga sebagai media 

untuk mendorong mahasiswa untuk membangun keseimbangan antara 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini dipandang sebagai faktor 

bahwa predikat indeks prestasi mahasiswa pendatang di Unika 

Soegijapranata berada pada tingkat memuaskan. 
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Kinerja akademik pada mahasiswa pendatang dapat ditingkatkan jika 

mendapatkan dukungan yang lebih baik dari berbagai aspek. Interaksi 

sosial diperlukan untuk membantu mahasiswa pendatang memahami 

tuntutan akademik dalam kelas. Pemahaman yang buruk dan lamban di 

kelas akibat dari kurangnya interaksi sosial. Keadaan tersebut 

menurunkan motivasi siswa untuk berprestasi (Othman, Yusoff, & 

Surienty, 2012).  

Eze & Inegbedion (2015) juga mengungkapkan hal yang sama yaitu 

rekan sejawat memberikan dukungan akademik bagi mahasiswa 

pendatang. Selain itu, keikutsertaan dalam kegiatan sosial membuat 

mahasiswa pendatang merasa lebih terintegrasi secara sosial. Hal ini 

dapat meningkatkan keterampilan komunikasi pada mahasiswa 

pendatang. 

Pencarian bantuan (help-seeking) juga dapat dijadikan sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang (Fritz, Chin, & DeMarinins dalam Othman, Yusoff, & Surienty, 

2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Banjong (2015) menunjukkan 

bahwa berbagai pusat layanan universitas terbukti bermanfaat untuk 

meningkatkan kehidupan dan kinerja mahasiswa pendatang. Kinerja 

akademik mahasiswa pendatang setidaknya meningkat 27% jika 

mahasiswa pendatang didorong untuk mencari bantuan diberbagai pusat 

layanan universitas. 
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Rienties, Beausaert, Grohnert, Niemantsverdriet, & Kommers (2012) 

menyatakan bahwa motivasi dan sikap belajar mahasiswa pendatang 

merupakan akibat dari kesadaran memilih pendidikan di luar dari daerah 

asal. Hal ini membuat mahasiswa pendatang memeroleh nilai yang lebih 

tinggi. 

Menurut Siswanto (2007), kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa 

secara umum yaitu perbedaan cara mengajar guru dan dosen, 

perpindahan tempat tinggal, mencari teman-teman baru, pengaturan 

waktu, perubahan relasi, dan nilai-nilai hidup. Permasalahan tersebut 

menjadi sumber tekanan dan membangkitkan emosi tersendiri bagi 

mahasiswa. Jika mahasiswa gagal menangani tekanan-tekanan yang ada, 

maka perannya sebagai mahasiswa dan kehidupan pribadinya akan 

mengalami gangguan dan hambatan seperti kekurangmampuan untuk 

menunjukkan hasil yang optimal dalam belajar. 

Proses dan penyusunan penelitian ini belumlah sempurna. Terdapat 

beberapa kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini seperti tidak 

mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik 

misalnya inteligensi, motivasi, dukungan sosial, dan minat.  

Beberapa kajian mengenai prestasi akademik menyebutkan bahwa 

faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik adalah inteligensi 

(Sunarti, 2013; Tias, Istamar, Atmoko, & Corebima, 2015). Inteligensi 

diartikan sebagai kemampuan individu untuk memecahkan masalah 
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dalam segala situasi yang baru (Sunarti, 2013) serta untuk beradaptasi 

dan belajar dari pengalaman (Santrock, 2014a). 

Menurut  Rienties, Beausaert, Grohnert, Niemantsverdriet, & 

Kommers, (2012) dan Sunarti (2013) motivasi juga dapat menjadi 

prediktor keberhasilan akademik. Mahasiswa yang paling termotivasi 

untuk belajar dan unggul di berbagai aktivitas kelas cenderung menjadi 

mahasiswa yang paling sukses (Ormrod, 2009b). 

Selain itu, dukungan sosial memberikan dampak yang positif bagi 

kesuksesan akademik (Othman, Yusoff, & Surienty, 2012; Eze & 

Inegbedion, 2015). Mencari dukungan teman sebaya yang lebih 

berkompeten adalah salah satu cara yang terbaik untuk belajar dan 

mengambil banyak manfaat (Santrock, 2014a). 

Hal lainnya yang menjadi prediktor keberhasilan akademik adalah 

minat. Mahasiswa yang tertarik pada suatu materi tertentu mencurahkan 

perhatian yang lebih banyak pada materi itu dan menjadi terlibat secara 

kognitif didalamnya (Ormrod, 2009b; Santrock, 2014b).  

Pengendalian terhadap fakultas juga dianggap sebagai kelemahan 

dalam penelitian ini. Persepsi mahasiswa pada beberapa fakultas tertentu 

(misalnya fakultas Teknik) terhadap nilai IPK 2,76 mungkin berbeda 

dengan persepsi mahasiswa pada fakultas yang lainnya (misalnya 

fakultas Psikologi). 

Kelemahan penelitian lainnya yaitu teori stres akulturasi yang dipakai 

dalam penelitian ini bersumber dari teori yang diaplikasikan dalam 
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penelitian yang dilakukan di luar negeri. Pengaplikasian teori stres 

akulturasi dalam negeri menyebabkan adanya perbedaan hasil penelitian 

antara penelitian dalam negeri dengan luar negeri. 

Selanjutnya, subyek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa pendatang 

semester dua di Unika Soegijapranata. Mahasiswa semester dua dinilai 

telah melewati proses penyesuaian diri. Pengisian pada skala stres 

akulturasi juga memerlukan ingatan pada keadaan yang dialami dan 

dirasakan pada awal-awal studi sehingga dalam menjawab skala tersebut, 

subyek bisa mengada-ada.   

Keterbatasan lainnya terkait dengan pencaharian subyek. Subyek 

tidak mengenal teman sekelas secara menyeluruh sehingga subyek sulit 

untuk memberi informasi kepada peneliti mengenai teman-teman yang 

berasal dari luar pulau Jawa. Keadaan ini berdampak pada jumlah subyek 

yang diperoleh hanya 42 subyek.  
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