
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Help Seeking 

1. Pengertian  Perilaku Help Seeking 

Dalam Kamus Oxford sebagai Kata benda help “bantuan” 

didefinisikan sebagai Bantuan, penyembuhan. Bantuan atau sumber bantuan 

dan bisa juga mengacu pada, pembantu rumah tangga atau karyawan, 

sedangkan sebagai kata kerja help “bantuan” didefinisikan sebagai 

membuatnya lebih mudah (seseorang), melakukan sesuatu atau memperbaiki 

(situasi atau masalah).  Sedangkan seeking “Mencari” Kata kerja transitif 

untuk mencari sarana untuk mencari, mencarinya, untuk mencoba, 

memperoleh, untuk meminta.   

Menurut Rickwood, dkk (2005) perilaku help seeking adalah istilah 

yang umumnya digunakan untuk merujuk pada perilaku aktif mencari bantuan 

dari orang lain. Ini adalah tentang berkomunikasi dengan orang lain untuk 

mendapatkan bantuan dalam hal pemahaman, saran, informasi, pengobatan, 

dan dukungan umum dalam menanggapi masalah atau pengalaman 

menyedihkan. Perilaku  mencari bantuan merupakan tindakan yang disengaja. 

Memilih secara aktif dan mengejar sumber bantuan diakui oleh para ahli 

sebagai aspek penting agar terjadi perilaku help seeking dan dapat 

digambarkan sebagai perilaku yang direncanakan. 

 

 

10 



 
 

 
 

11 

Perilaku help seeking adalah strategi pengaturan diri yang penting yang 

berkontribusi untuk umpan balik kegiatan mahasiswa. Mahasiswa yang 

kesulitan dalam tugas mereka maka akan membutuhkan bantuan. Proses 

pencarian bantuan dimulai dengan kesadaran akan perlunya bantuan. 

Pencarian  bantuan adalah sebagai kebingungan. Kebingungan mengacu pada 

keadaan kebingungan atau ketidakpastian yang muncul bila ada perbedaan 

antara pengetahuan pribadi dan informasi atau harapan (Ryan AM, Pintrich 

PR, Midgley C, 2001). 

Menurut Cornally  McCarthy  (2011)   Perilaku mencari bantuan 

merupakan tindakan yang disengaja untuk memecahkan masalah yang 

menantang kemampuan pribadi seseorang. Dalam Proses pengambilan 

keputusan untuk mencari bantuan dimulai dengan adanya masalah, yang 

mengarah ke keputusan untuk bertindak yang dipengaruhi oleh faktor sosial 

kognitif. Begitu niat perilaku terbentuk, Orang tersebut bergerak untuk 

memilih sumber bantuan buat menghubungi dan mengungkapkan masalahnya 

dengan meminta bantuan. 

O'Mahony dan Hegarty (2009) menentukan perilaku help seeking 

seperti  respon terhadap perubahan kesehatan dan bagian dari proses yang 

lebih luas perilaku pencarian kesehatan. Definisi ini menunjukkan bahwa 

pencarian bantuan terjadi sebagai tanggapan untuk perubahan yang diamati 

dalam kesehatan dan menunjukkan bahwa help seeking adalah bagian dari 

sebuah proses.  
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Definisi dari Perilaku help seeking secara umum didefinisikan sebagai 

aktivitas yang melibatkan satu atau lebih sosial mitra tidak bisa untuk 

memecahkan masalah sendirian. Perilaku help seeking dianggap sebuah 

adaptif belajar strategi bahwa berkontribusi untuk itu pengembangan dari 

diatur sendiri belajar yang melibatkan menggunakan kompetensi kognitif 

(Marchand, 2004). 

Perilaku help seeking adalah bentuk penanggulangan yang 

mengandalkan orang lain, dan karena itu sering didasarkan pada hubungan 

sosial dan keterampilan interpersonal. Bantuan dapat dicari dari berbagai 

sumber yang berbeda-beda di tingkat formalitas. Informal pencarian bantuan 

adalah dari hubungan sosial informal, seperti teman-teman dan keluarga. 

Formal bantuan dalam mencari dari sumber profesional bantuan yaitu: 

profesional yang memiliki peran diakui dan pelatihan yang tepat dalam 

memberikan bantuan dan nasihat, seperti kesehatan mental dan kesehatan 

profesional, guru,atau bahkan ahli agama. Namun, bantuan dapat dicari dari 

sumber yang tidak melibatkan kontak langsung dengan orang lain, seperti 

internet ( Rickwood, dkk 2005). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Perilaku Help 

seeking atau yang disebut mencari bantuan adalah perilaku aktif mencari 

bantuan dari orang lain baik secara fisik maupuan psikis. 
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2. Komponen Help Seeking 

Menurut Rickwood, dkk (2005) ada Tiga komponen penting telah 

diidentifikasi untuk pengukuran perilaku help seeking yaitu, waktu, sumber 

bantuan, dan jenis bantuan, sebagai berikut: 

a. Waktu 

Pada perilaku help seeking adanya  perubahan dari waktu ke waktu 

termasuk masa lalu dan perilaku baru dan niat perilaku masa depan 

merupakan hal yang penting untuk dapat menilai setiap perubahan dari diri 

individu.  

b. Sumber Bantuan 

Dalam perilaku help seeking perlu mencari informasi atas Sumber 

bantuan dari berbagai sumber, baik formal dan informal baik secara umum 

ataupun secara khusus. 

c. Jenis Bantuan  

Perilaku help seeking harus mampu mengetahui masalah yang 

sedang dihadapi dan berbagai masalah yang dihadapi secara baik sehingga 

bisa solusi masalah yang dibutuhkan secara tepat . 

Sementara itu menurut Nadler (1987) menyatakan dalam perilaku help 

seeking umumnya mendefinisikan perilaku mencari bantuan sebagai proses 

interaktif tiga arah yang melibatkan penerimanya, pembantu dan tugas atau 

masalah. 
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3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Help Seeking 

Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku mencari bantuan menurut  

Rickwood, dkk (2005) yaitu: 

a. Kompetensi Emosional. 

Tinggi rendahnya kompetensi emosional yang dimiliki individu 

adalah merupakan faktor yang dapat menentukan perilaku help seeking 

seseorang. Rendahnya tingkat kompetensi emosional merupakan 

penghalang untuk mencari bantuan, individu yang memiliki tingkat 

kompetensi emosional yang lebih tinggi akan dapat  menyadari  secara 

baik masalah yang dihadapi dan berusaha sendiri dalam mencari bantuan 

bantuan dan berusaha untuk mencari bantuan kepada fasilitator baik secara 

formal mauapun informal.  

a. Sikap Positif terhadap Pengalaman  

  Penilaian terhadap Pengalaman adalah salah satu faktor 

perilaku help seeking. Pengalaman masa lalu yang negatif dapat menjadi 

hambatan untuk mencari bantuan profesional, sedangkan pengalaman 

masa lalu yang positif akan berusaha dalam melakukan perilaku help 

seeking. Individu yang telah dibantu oleh seorang profesional yang 

memiliki pengalaman positif lebih cenderung berniat untuk mencari 

bantuan di masa depan. Individu yang memiliki pengalaman masa lalu 

yang positif akan lebih positif pula dalam sikap untuk mencari bantuan di 

masa depan. 
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b. Pengaruh Sosial dalam mencari bantuan. 

Pengaruh sosial dalam mencari bantuan sangat memiliki peran 

dalam hal perilaku help seeking. Individu memiliki dukungan sosial yang 

baik akan mendapatkan dorongan sosial yang baik dari lingkungannya 

dalam mencari bantuan. Tekanan dari lingkungan sangat berpengaruh 

dalam hal perilaku help seeking. Orang tua sangatlah berpengaruh untuk 

anak-anak dan remaja dalam hal mencari bantuan dalam menjalankan 

kehidupan. Selain orang tua dukungan dari teman,sahabat dan lingkungan 

sosial lainnya dapat berpengaruh dalam hal mencari bantuan. 

c. Mendirikan Kepercayaan Dalam Hubungan. 

Perilaku help seeking menunjukkan bahwa orang lebih cenderung 

untuk mencari bantuan dari teman-teman dan keluarga mereka untuk 

masalah-masalah pribadi dan emosional daripada dari sumber lain 

dikarenakan adanya kepercayaan yang telah dibangun dari lingkungan 

teman kelurga terdekat.   

Menurut Barker (2007) Faktor individual yang terkait dengan perilaku  

help seeking ,antara lain : 

1. Keyakinan pribadi tentang kebutuhan akan pertolongan. 

Masalah keluarga sebagai masalah pribadi membutuhkan perilaku 

help seeking. Masalah pribadi yang mereka butuhkan dalam mencari 

pertolongan, seperti masalah seksualitas / hubungan intim, pekerjaan, 

penyalahgunaan dan penggunaan zat antara lain.  
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2. Norma  gender yang diinternalisasi terkait dengan pencarian bantuan. 

Ada faktor variasi regional dan budaya terhadap perilaku help 

seeking salah satunya adalah gender. Gender dibangun secara sosial 

sebagai variabel eksogen, cara individu menginternalisasi norma gender 

dan bertindak terhadapnya menunjukkan kombinasi faktor individu dan 

eksogen. 

3. Persepsi orang lain bisa membantu dan dapat dipercaya. 

Mempercayai  atau melihat orang lain seperti  Orang tua, orang 

dewasa, rekan kerja, dan lembaga sosial lainnya dapat membantu dalam 

memberikan dukungan sosial dana merupakan faktor penting dalam 

perilaku mencari bantuan.  

4. Keterampilan mengatasi pribadi 

Kemampuan untuk menyelesaikan (atau keyakinan bahwa dia 

dapat menyelesaikannya) masalahnya juga merupakan masalah faktor 

penting yang terkait dengan pencarian bantuan. Kemampuan orang muda 

untuk mengatasi masalah dan stres pada mereka sendiri sangat bervariasi 

oleh individu 

5. Pengalamannya dengan mencari bantuan 

Pencarian bantuan adalah perilaku yang dipelajari,yang 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu untuk mencari pertolongan, dan 

mempercayai orang atau layanan di masa depan dalm hal mencari bantuan. 
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6. Efikasi diri  

Mengacu pada keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan 

untuk mencari pertolongan. Dalam hal mencari pertolongan akan membuat 

perbedaan terhadapa individu tergantung dari efikasi diri seseorang.  

 

B. Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri 

Menurut Bandura, Efikasi diri (1997) didefinisikan sebagai 

kepercayaan pada kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan suatu 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil usaha. Efikasi diri 

menurut Bandura akan mempengaruhi segala rangkaian tindakan yang 

dilaksanakan individu, sebarapa lama individu akan kuat dan gigih dalam 

menghadapi masalah-masalahnya, kegagalan upaya, keuletan di dalam 

kesengsaraan hidupnya, jumlah stress dan depresi yang dialami dalam 

menghadapi tuntutan sosial dari lingkungannya yang bersifat menekan, dan 

tingkat prestasi yang diperoleh.  

Disisi lain menurut Ormrod (2008) efikasi diri adalah keyakinan 

bahwa seseorang mampu menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan 

tertentu. Menurut Bandura (dalam Baron dan Byrne,2003) efikasi diri adalah 

evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk 

melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Selain itu 

Efikasi diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuan atau kompetensinya 
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atas kinerja tugas yang diberikan, mencapai tujuan atau mengatasi sebuah 

hambatan. (Baron & Byrne,2003) 

Efikasi diri adalah indikator positif dari core self evaluation untuk 

melakukan evaluasi diri yang berguna untuk memahami diri. Efikasi diri 

merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang 

paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari karena efikasi diri 

yang dimiliki ikut mempengaruhi indifidu dalam menentukan tindakan yang 

akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk didalamnya perkiraan 

terhadap tantangan yang akan dihadapi (Ghufron & Risnawita , 2012 ). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Alwisol (2009), dalam 

bukunya yang berjudul psikologi kepribadian disebutkan bahwa efikasi adalah 

penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan baik atau buruk, tepat atau 

salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri 

adalah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dia mampu melakukan 

sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan dan mengatasi hambatan. 

 

2. Sumber-Sumber Efikasi Diri 

Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri dapat diperoleh, 

dipelajari, dan dikembangkan dari empat sumber informasi. Pada dasarnya, 

keempat sumber tersebut adalah stimulasi atau kejadian yang dapat 

memberikan inspirasi atau pembangkit positif untuk berusaha menyelesaikan 

tugas atau masalah yang dihadapi. Adapun sumber-sumber efikasi diri tersebut 

adalah: 
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a. Hasil yang telah dicapai (Performanc Accomplishment) merupakan sumber 

informasi efikasi yang paling berpengaruh karena mampu memberikan 

bukti yang paling nyata tentang kemampuan seseorang untuk mencapai 

keberhasilan. 

b. Pengalaman vikarius/ seolah mengalami sendiri (Vicarious experience); 

diperoleh melalui model sosial. Efikasi diri akan meningkat ketika 

mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi diri akan menurun 

jika mengamati orang (yang dijadikan figure) yang kemampuannya kira-

kira sama dengan kemampuan dirinya 

c. Persuasi sosial (Social persuation), efikasi diri juga dapat diperoleh, 

diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber 

ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat 

mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah rasa percaya kepada 

pemberi persuasi, dan sifat realistic dari apa yang dipersuasikan. 

d. Keadaan emosi/fisik (emotional/physiological), keadaan emosi/fisik yang 

mengikuti suatu kegiatan akan berpengaruh efikasi diri dibidang kegiatan 

itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stress, dapat mengurangi efikasi diri. 

Namun bisa juga terjadi, peningkatan emosi dalam batas yang tidak 

berlebihan dapat meningkatkan efikasi diri. 

 

3. Komponen Efikasi diri 

Menurut Bandura (1997) bahwa perbedaan efikasi diri pada setiap individu 

terletak pada tiga komponen, yaitu magnitude, strength dan generality. 
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Masing-masing mempunyai implikasi penting di dalam performansi, yang 

secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Magnitude (Tingkat kesulitan tugas)   

Masalah yang berkaitan dengan derajat kesulitan tugas individu. 

Komponen ini berimplikasi  pada pemilihan perilaku yang akan dicoba 

individu berdasar ekspektasi efikasi pada tingkat kesulitan tugas. Individu 

akan berupaya melakukan tugas tertentu yang ia persepsikan dapat 

dilaksanakannya dan ia akan menghindari situasi dan perilaku yang ia 

persepsikan di luar batas kemampuannya. 

b. Strength (Kekuatan keyakinan) 

Kekuatan pada keyakinan individu atas kemampuannya. 

Pengharapan yang kuat dan mantap pada individu akan mendorong untuk 

gigih dalam berupaya mencapai tujuan, walaupun mungkin belum 

memiliki pengalaman–pengalaman yang menunjang. Sebaliknya 

pengharapan yang lemah dan ragu-ragu akan kemampuan diri akan mudah 

digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menunjang.  

c. Generality( Generalitas)  

Generalitas yaitu hal yang berkaitan cakupan luas bidang tingkah 

laku di mana individu merasa yakin terhadap kemampuannya. Individu 

dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, tergantung pada 

pemahaman kemampuan dirinya yang terbatas pada suatu aktivitas dan 

situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang lebih luas  

dan bervariasi. 
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Jadi perbedaan efikasi diri pada setiap individu terletak pada tiga 

komponen, yaitu tingkat kesulitan tugas, (magnitude), yaitu masalah yang 

berkaitan dengan derajat kesulitan tugas individu, kekuatan keyakinan (strength), 

yaitu berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan individu atas kemampuannya, 

dan generalitas (generality), yaitu hal yang berkaitan cakupan luas bidang tingkah 

laku di mana individu merasa yakin terhadap kemampuannya. 

 

4.  Proses Efikasi Diri 

Efikasi diri juga dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Bandura 

menjelaskan bahwa efikasi diri mempunyai efek pada perilaku manusia 

melalui berbagai proses yaitu proses kognitif, proses motivasi, proses afeksi 

dan proses seleksi (Bandura, 1994). 

a. Proses kognitif 

Bahwa efikasi diri individu akan berpengaruh terhadap pola 

berfikir yang dapat bersifat membantu atau menghancurkan. Bandura 

(1997) menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan manusia 

awalnya dikonstruk dalam pikirannya. Pemikiran ini kemudian 

memberikan arahan bagi tindakan yang dilakukan manusia. Keyakinan 

seseorang akan efikasi diri mempengaruhi bagaimana seseorang 

menafsirkan situasi lingkungan, antisipasi yang akan diambil dan 

perencanaan yang akan dikonstruk. 

b. Proses afektif 

Efikasi diri mempengaruhi berapa banyak tekanan yang dialami 

dalam situasi-situasi yang mengancam. Orang yang percaya bahwa dirinya 
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dapat mengatasi situasi-situasi yang mengancam akan merasa tidak cemas 

dan merasa terganggu oleh ancaman tersebut, sebaliknya individu yang 

tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi stuasi yang mengancam 

akan mengalami kecemasan yang tinggi. Efikasi diri mempengaruhi stress 

dan kecemasan melalui perilaku yang dapat mengatasi masalah. Seseorang 

akan cemas apabila menghadapi sesuatu diluar kontrol dirinya. 

c. Proses Seleksi 

Menurut Bandura (1994) efikasi memegang peranan penting dalam 

penentuan pemilihan lingkungan karena individu merupakan bagian dalam 

pembentukan lingkungan. 

d. Proses Motivasi 

Yang mengatakan bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang 

tinggi akan meningkatkan usahanya untuk mengatasi tantangan. MenuruT 

Bandura (1994) bahwa motivasi seseorang dibangkitkan secara kognitif. 

Melalui kognitif seseorang memotivasi dirinya dan mengarahkan 

tindakannya berdasarkan informasi yang dimiliki sebelumnya. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada 

teori bandura untuk efikasi diri (1997) dan teori help seeking dari rickwood, dkk 

(2005). 

Skripsi adalah salah satu kewajiban  yang harus diselesaikan untuk 

mendapatkan gelar sarjana. Umumnya mahasiswa diberikan waktu untuk 

menyelesaikan skripsi selama satu semester atau kurang lebih enam bulan. 
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Kenyataannya banyak mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan skripsi dengan 

tepat waktu. Selain itu mahasiswa juga tidak mempunyai kemampuan dalam 

menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan, serta kurangnya ketertarikan 

mahasiswa pada penelitian membuat itu menjadi hambatan (Gunawati, Hartati, & 

Listiara, 2006), dan sebagian dari mahasiswa ada yang merasa tertekan dan disisi 

lain ada juga mahasiswa yang tidak merasakan tekanan tersebut dan mampu 

mengerjakan skripsinya (Hartati & Astuti, 2013). 

Pada dasarnya mahasiswa tingkat akhir dituntut mampu untuk dapat 

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Besarnya usaha yang dikeluarkan 

mahasiswa tingkat akhir untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi  dalam 

menysun skripsi menunjukkan bahwa mahasiswa tingkat akhir memiliki 

keyakinan untuk dapat mengatasi hambatan dan memperoleh keberhasilan untuk 

sebuah tujuan yaitu menyelesaikan skrispsi. Keyakinan individu bahwa individu 

tersebut akan berhasil dalam mencapai tujuannya  berikatan dengan perilaku 

efikasi diri (Bandura, dalam zahrina 2016).  

Efikasi Diri merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dia 

mampu melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan dan mengatasi 

hambatan. Efikasi Diri diukur melalui berbagai proses yaitu proses kognitif, 

proses motivasi, proses afeksi dan proses seleksi (Bandura, 1997). Efikasi diri 

berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan 

tindakan yang diharapkan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir yang menganggap 

tingkat kemampuannya cukup tinggi akan berusaha lebih keras,  dan lebih gigih 
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menjalankan tugas dibandingkan dengan mahasiswa tingkat akhir  yang 

menganggap kemampuan dirinya rendah.  

Sebagai mahasiswa tingkat akhir   yang sedang menyusun skripsi perlu 

meningkatkan efikasi diri agar  dapat menyelesaikan skripsinya tepat pada waktu 

yang diinginkan,menurut Bamberger (2009) salah satu cara dalam mengatasi 

masalah adalah dengan cara mencari bantuan.  

Perilaku Help seeking merupakan tindakan yang disengaja. Ketika 

mahasiswa tidak dapat mecari bantuan atau Perilaku Help seeking maka 

mahasiswa tersebut akan lebih memilih menghindari  dan menyerah dengan 

mudah ketika muncul masalah. Menurut Puustinen (dalam Wulandari & Wibowo, 

2016), individu akan cenderung mencari bantuan ketika individu tersebut 

menyadari bantuan dibutuhkan, begitu pula dengan mahasiswa tingkat akhir 

dalam proses penyusunan skripsi yang menyadari akan penting perilaku help 

seeking. Perilaku help seeking penting dilakukan oleh orang-orang yang tidak 

mampu menyelesaikan sendiri masalahnya. 

 Perilaku help seeking adalah perilaku aktif mencari bantuan dari orang 

lain baik secara fisik maupuan psikis. Menurut Rickwood, dkk (2005) perilaku 

help seeking  diukur melalui ada Tiga komponen untuk pengukuran komprehensif 

yaitu, waktu, sumber bantuan, dan jenis masalah. 

Perilaku help seeking dan efikasi diri merupakan dua konsep yang 

berbeda, Individu dengan efikasi diri yang rendah bisa mudah terkena stress, jika 

harapan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu terkadang tidak 

sama dengan realitas yang terjadi, karena ada sebagian mahasiswa yang tidak 
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mampu menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, ia mungkin tidak percaya diri 

mampu menyelesaikan  dan berhenti untuk menyelesaikan tugas akhir tersebut, ini 

karena mahasiswa tingkat akhir yang mengalami kesulitan bagaimana harus 

menulis tulisannya dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, oleh karena itu 

mahasiswa tingkat akhir membutuhkan perilaku help seeking.  

Mahasiswa yang memiliki  self efficacy tinggi akan memberikan seluruh 

kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan atau 

mahasiswa tersebut akan berusaha atau mencoba lebih keras dalam menghadapi 

berbagai tantangan. Begitu pula halnya pada mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi. Hal ini didukung oleh  Williams dan Takaku (2011) yang mengatakan 

bahwa efikasi diri yang tinggi cenderung untuk   mewujudkan help seeking yang 

tinggi. Tingginya self efficacy yang dimiliki oleh mahasiswa memungkinkan 

dirinya untuk melakukan tindakan dan usaha yang maksimal dalam menyusun 

skripsi, sehingga perilaku help seeking akan tinggi sebaliknya semakin rendah self 

efficacy yang dimiliki mahasiswa maka perilaku help seeking akan rendah, 

sehingga kurang memiliki dorongan yang kuat dalam dirinya dalam menyusun 

skripsi. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis sebagai berikut: “Adanya hubungan positif antara efikasi diri 

dengan perilaku help seeking dalam proses penyusunan skripsi pada mahasiswa 

tingkat akhir di fakultas psikologi UIN SUSKA RIAU”. Artinya, semakin tinggi 

efikasi diri mahasiswa tingkat akhir maka semakin tinggi juga perilaku help 
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seeking dalam proses penyusunan skripsi begitu juga sebaliknya semakin rendah  

efikasi diri mahasiswa tingkat akhir maka semakin rendah juga perilaku help 

seeking dalam proses penyusunan skripsi 

 

 


