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Penelitian ini mengeksplorasi individu mahasiswa sebagai peserta didik yang 
terdiri dari dua unsur, yaitu gaya belajar mereka dan efikasi dirinya terhadap regulasi 
dalam belajar. Gaya belajar yang digunakan adalah 4 gaya belajar dari inventori gaya 
belajar/ Learning Style Inventory (LSI) dari Kolb. Efikasi diri yang dipakai adalah Self-
efficacy for Self-regulated Learning dari Bandura. Fokus dalam penelitian ini untuk 
mengidentifkasi dan menganalisa gaya belajar dan efikasi diri terhadap keberhasilan 
belajar (kognitif)  mahasiswa pendidikan fisika dalam kegiatan pembelajaran Fisika 
Dasar 2. 

Setiap individu memiliki perbedaan dalam memahami dan mengolah informasi 
yang diberikan kepadanya. Perbedaan ini dinamakan dengan gaya belajar yang diartikan 
sebagai preferensi mahasiswa terhadap proses atau aktivitas di dalam pembelajaran. 
Penilaian efikasi diri mahasiswa merupakan instrumen multiguna karena konsep ini 
tidak hanya berkaitan dengan kemampuan, namun juga mampu menumbuhkan 
keyakinan bahwa individu dapat melakukan berbagai hal dalam berbagai  kondisi. Oleh 
karena itu, tidak mengherankan jika seseorang memiliki efikasi diri yang kuat, maka 
mereka bermotivasi tinggi dan bahkan menunjukkan pandangan yang ekstrim dalam 
menghadapi suatu situasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Unnes 
yang mengikuti mata kuliah Fisika Dasar 2 tahun ajaran 2011/ 2012. Adapun teknik 
pengambilan sampel sejumlah 45 orang, penulis menggunakan teknik cluster random 
sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 
dan angket. Setelah diadakan uji normalitas, uji ketiadaan heterokedastisitas dan uji 
ketiadaan autokorelasi, data kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan 
korelasi parsial antar masing-masing variabel. Pengujian dilakukan dengan program 
bantu statistik SPSS versi 19.0. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bauran karakteristik gaya belajar 
mahasiswa prodi Pendidikan Fisika adalah gaya belajar convergen sebesar 37.8%, 
kemudian disusul divergen, asimilasi, dan akomodasi memiliki nilai relatif sama. 
Gambaran efikasi diri mahasiswa terhadap regulasi belajarnya memiliki rata-rata 51,6 
atau dalam skala 100 memiliki nilai rata-rata 67 (cukup baik). Hasil terbaik belum tentu 
terjadi ketika ada kecocokan antara gaya belajar dan efikasi diri. Tingkat asosiasi 
hubungan keduanya terhadap hasil belajar (kognitif) memiliki koefisiensi korelasi 
secara positif. Namun besaran nilainya tidak cukup besar karena pencapaian belajar 
diukur dari hasil kelulusan pada mata kuliah dengan apapun caranya daripada proses 
karakter gaya belajar mahasiswa dan kemampuan pemahaman mereka terhadap isi mata 
kuliah. 
 


