
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa sebagai sosok intelektual yang memiliki mobilitas tinggi

merupakan aset besar yang dimiliki oleh suatu negeri . Masa muda adalah

fase yang produktif dalam bergerak dan berkonstribusi, sebagaimana yang

disabdakan oleh Rasulullah SAW “Baik buruknya suatu negara ditentukan

oleh pemudanya, jika rusak pemudanya maka rusaklah negara itu begitu juga

sebaliknya”. Oleh karena itu kualitas pemuda khususnya mahasiswa menjadi

titik tolak yang tidak dapat ditawar lagi.

Ketika seorang mahasiswa dapat mendedikasikan dirinya secara maksimal,

baik ilmu maupun pengalaman kepada masyarakat luas itu berarti dapat

membantu proses perubahan masyarakat yang lebih maju. Pengertian

mahasiswa sendiri tidak bisa diartikan kata perkata. Secara garis besar,

setidaknya ada tiga peranan mahasiwa yaitu : peranan moral, sosial dan

intelektual.

Pertama peranan moral, dunia kampus merupakan dunia di mana setiap

mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka inginkan.

Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing

sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung
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jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat. Kedua adalah

peranan sosial, selain tanggung jawab individu mahasiswa juga memiliki

peranan sosial yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya

bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi

lingkungan sekitarnya. Terakhir adalah peranan intelektual, mahasiswa

sebagai insan intelekual haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam

ranah kehidupan nyata. Fungsi dasar yang perlu dipahami mahasiswa adalah

bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih

baik dengan intelektualitas yang ia miliki.

Pada dasarnya mahasiswa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi

dengan harapan agar bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Tetapi tidak

selamanya demikian, ada berbagai masalah yang mereka hadapi berkaitan

dengan proses studi mahasiswa di perguruan tinggi. Kesulitan yang dihadapi

oleh mahasiswa dalam proses studi pada dasarnya sangat menghambat

prestasi akademiknya di perguruan tinggi. Keseluruhan proses pendidikan,

penyelesaian studi mahasiswa dalam memperoleh gelar kesarjanaan baru

dapat diperoleh mahasiswa apabila telah menyelesaikan sejumlah kredit mata

kuliah atau beban studi yang telah ditetapkan di Perguruan Tinggi.

Sebagaimana aturan yang diterapkan di Universitas Lampung, setiap

mahasiswa dalam mencapai gelar sarjana (S1). Beban studi yang dibutuhkan

adalah berkisar 144-146 SKS, sedangkan beban studi maksimal yang

diizinkan adalah 160 SKS. Berdasarkan jumlah beban studi yang diperlukan

tersebut, pada program sarjana jika batas minimal 144 SKS semestinya
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mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu 4 tahun yang mana pada

setiap semesternya minimal mahasiswa mengambil 18 SKS dengan IPK

minimum 2,0. (Unila, 2005:15)

Dalam menyelesaikannya terkadang mahasiswa menghadapi berbagai

kendala yang dapat menghambat penyelesaian waktu studinya. Namun

dengan sistem satuan kredit semester (SKS) dan beban kredit kuliah 144-160

SKS dengan waktu belajar 4-7 tahun. Seharusnya mahasiswa bisa meraih

prestasi akademik yang optimal. Hal ini dikarenakan mahasiswa diberikan

kemudahan untuk menabung SKS lebih banyak atau lebih sedikit pada setiap

semesternya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh setiap perguruan

tinggi.

Dilihat dari aturan yang diterapkan seharusnya mahasiswa dapat

menyelesaikan studi dengan tepat waktu, tetapi realitas lapangan masih ada

mahasiswa yang terkena Drop Out (DO) ataupun masih adanya mahasiswa

yang masa studinya diatas 5 tahun. Sedangkan setiap mahasiswa untuk

mendapatkan predikat kelulusan “Dengan Pujian”, masa studi maksimum 5

tahun untuk program sarjana. (Unila, 2005:35)

Proses perkuliahan terkadang tidak sesuai dengan target perkuliahan. Banyak

mahasiswa tertunda dalam menyelesaikan studinya karena beberapa hal yaitu

masalah internal mahasiswa seperti lambatnya mahasiswa dalam mengikuti

proses perkuliahan, sehingga menyebabkan perolehan IPK rendah. Masalah

internal mahasiswa dapat berkaitan dengan motivasi berprestasi yang ada

pada diri mahasiswa itu sendiri, berdasarkan data penelitian lebih banyak



4

mahasiswa yang memperoleh IPK rendah dari pada mahasiswa yang

memperoleh IPK tinggi.

Keberhasilan mendapatkan prestasi sangat dipengaruhi oleh faktor motivasi

Ninawati (dalam Rola, 2006). Motivasi merupakan hal yang terpenting dalam

proses belajar karena motivasi bukan hanya sebagai penggerak tingkah laku

tetapi juga mengarahkan belajar.

McClelland mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi merupakan motivasi

yang berhubungan dengan pencapaian standar keahlian (dalam Djaali,

2008:103). Motivasi memegang peranan penting dalam meningkatkan

prestasi akademik mahasiswa, karena motivasi dapat memberikan dorongan

bagi mahasiswa untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk

mencapai standar keunggulan. Sedangkan mahasiswa dari Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan tidak pernah menjadi mahasiswa terbaik tingkat

universitas. Hal ini menjadi masalah tersendiri berkaitan dengan motivasi

berprestasi mahasiswa mengingat fakultas yang berlatar belakang pendidikan

dan jumlah mahasiswa terbanyak namun belum pernah menjadi mahasiswa

terbaik tingkat universitas.

Setiap mahasiswa memiliki banyak perbedaan. Perbedaan menyangkut

kapasitas intelektual, keterampilan, motivasi, persepsi, sikap, kemampuan,

minat, latar belakang kehidupan keluarga, dan lain-lain. Perbedaan ini

cenderung akan mengakibatkan adanya perbedaan pula dalam studi setiap

mahasiswa baik dalam kecepatan studi maupun perolehan prestasi akademik.

Beberapa hambatan penyelesaian studi dengan baik yang dihadapi mahasiswa
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tidak selalu disebabkan karena faktor inteligensi yang rendah tetapi juga bisa

disebabkan karena faktor lain. Salah satunya motivasi berprestasi yang ada

dalam diri mahasiswa. Motivasi berprestasi dapat menjadi pendorong,

penggerak, dan pengarah kemampuan belajar yang tidak diperankan dengan

baik. Jika motivasi berprestasi rendah maka mahasiswa tidak dapat

memperoleh prestasi akademik secara optimal.

Dari data dan fakta yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa masih

ada mahasiswa memiliki prestasi akademik  yang rendah. Dengan adanya

mahasiswa yang memiliki prestasi akademik rendah tersebut, maka penulis

ingin mengetahui hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi akademik

mahasiwa FKIP Unila Tahun Ajaran 2009/2010 (studi pada mahasiswa FKIP

angkatan 2006).

1.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat mahasiswa yang mengulang dalam perkuliahan dengan

pengambilan mata kuliah kedua di semester pendek.

2. Terdapat mahasiswa FKIP yang terkena DO karena tingkat prestasi

akademik yang dicapai rendah dan masa studi yang terlalu lama.

3. Banyaknya mahasiswa yang hanya berorientasi pada kelulusan tanpa

memiliki target IPK kelulusan yang jelas.

4. Masih adanya mahasiswa FKIP yang masa studinya lebih dari lima tahun.
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5. Terdapat mahasiswa FKIP yang memperoleh IPK tinggi belum pernah

mampu bersaing menjadi mahasiswa terbaik universitas.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah

dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

rendahnya prestasi akademik mahasiswa. Adapun permasalahannya adalah:

“Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi

berprestasi dengan prestasi akademik mahasiswa?”

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahan maka tujuan penelitian adalah untuk

mengetahui hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi akademik

mahasiswa FKIP Unila tahun ajaran 2009/2010.

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna

untuk memperkaya dan mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan

dengan ilmu pendidikan, khususnya Bimbingan dan Konseling.

2. Secara praktis, dapat memberikan masukan (input) kepada lembaga

pendidikan khususnya perguruan tinggi agar dapat membantu

mahasiswa memecahkan masalah-masalah studi mahasiswa yang ada di

laboraturium Bimbingan dan Konseling.
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C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari

penelitian yang disintesiskan dari fakta- fakta, observasi, dan kajian

kepustakaan. Kerangka berfikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang

akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berfikir dapat disajikan

dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar

variabel yang diteliti.

Tingkat keberhasilan mahasiswa FKIP dalam memperoleh prestasi akademik

berbeda-beda, ada mahasiswa yang perolehan IPKnya tinggi, ada pula

mahasiswa yang perolehan IPKnya rendah. Berdasarkan data penelitian

terdapat mahasiswa yang perolehan IPKnya tinggi, dan juga masih terdapat

mahasiswa yang perolehan IPKnya rendah selain itu ada mahasiswa yang

mengalami Drop Out (DO) serta mahasiswa dengan masa studi kelulusannya

lebih dari lima tahun. Tingkat keberhasilan prestasi akademik mahasiswa

perlu ditingkatkan dikarenakan mahasiswa FKIP belum pernah menjadi

mahasiswa terbaik tingkat universitas.

Tinggi rendahnya prestasi akademik mahasiswa dapat dilihat dari perolehan

indeks prestasi. Indeks prestasi dapat mempengaruhi masa studi karena

indeks prestasi memiliki peran penting dalam proses perkuliahan, hal ini

berdasarkan jumlah sks yang dapat diambil. Selain itu prestasi akademik yang

berupa IPK merupakan tolak ukur dalam keberhasilan pendidikan di

Perguruan Tinggi.
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Berdasarkan peraturan akademik Universitas Lampung pasal 15 ayat 2 (dua),

Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah hasil perkalian antara jumlah sks per mata

kuliah dengan angka mutu, dibagi dengan jumlah seluruh sks yang diambil

dalam semester itu. Sedangkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka

yang menunjukkan prestasi atau kemajuan studi mahasiswa secara kumulatif

dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang ditempuh.

(Unila, 2005:19)

Mahasiswa akan mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan

apa yang dilakukannya selama menjalani proses perkuliahan dan merupakan

hasil dari kegiatan kuliah yang diperoleh dari akumulasi Indeks Prestasi (IP)

pada setiap semester. Prestasi akademik mahasiswa pada umumnya

dikatagorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga keberhasilan

perkuliahan ditandai dengan prestasi akademik. Prestasi akademik yang

diperoleh berkaitan erat dengan motivasi berprestasi yang ada dalam diri

setiap mahasiswa. McClelland (dalam Rola, 2006) mengatakan bahwa :

Motivasi berprestasi adalah dorongan yang ada pada individu untuk
mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar dan
berusaha untuk mendapatkan keberhasilan. Ciri-ciri individu yang
memiliki motivasi berprestasi adalah individu yang berorientasi pada tugas
dan menyukai tugas-tugas yang menantang dimana penampilan individu
pada tugas tersebut dapat dievaluasi.

Dengan adanya nilai yang terkandung dalam motivasi berprestasi akan lebih

memudahkan menimbulkan kesadaran bagi mahasiswa dalam meningkatkan

prestasi akademiknya. Sehingga mahasiswa secara sadar dapat mengikuti

kegiatan belajar tanpa adannya paksaan dari pihak lain. Dalam meningkatkan

motivasi berprestasi mahasiswa dapat mengembangkan dan mengarahkan
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mahasiswa untuk menghasilkan hasil prestasi akademiknya yang bermakna

dan optimal.

Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama

didasari adanya motivasi, berprestasi maka seseorang yang belajar itu akan

dapat melahirkan prestasi yang baik. Motivasi berprestasi seseorang

mahasiswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi

akademiknya. Dalam kaitan pentingnya peningkatan motivasi berprestasi

pada diri mahasiswa  sebagai salah satu faktor penting untuk meraih prestasi

akademik. Seseorang melakukan aktivitas karena didorong oleh adanya

faktor-faktor, kebutuhan biologis, instink, dan mungkin unsur-unsur kejiwaan

yang lain serta adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. Berdasarkan

uraian diatas kemudian peneliti mencoba untuk meneliti hubungan motivasi

berprestasi dengan prestasi akademik mahasiwa pada mahasiswa angkatan

2006 FKIP Unila.

Berikut ini adalah bentuk kerangka pikir dari penelitian ini.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

apakah terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi

Motivasi berprestasi

Prestasi Akademik Mahasiswa
Universitas Lampung

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
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akademik mahasiwa FKIP universitas Lampung. Sugiyono (2008:64)

dikatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian.

Adapun hipotesis penelitian yang diajukan yaitu terdapat hubungan positif

antara motivasi berprestasi dengan prestasi akademik mahasiswa FKIP

Universitas Lampung. Berdasarkan konsep hipotesis penelitian tersebut maka

hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak Ada hubungan signifikan antara motivasi berprestasi dengan

prestasi akademik mahasiswa FKIP Universitas Lampung

Ha : Ada hubungan signifikan motivasi berprestasi dengan prestasi

akademik mahasiswa FKIP Universitas Lampung

Untuk menguji hipotesis ini peneliti menggunakan uji statistik dengan uji χ².

Dengan ketentuan jika hasil χ²hitung > ttabel maka hipotesis Ho ditolak dan Ha

yang diterima, tetapi jika χ²hitung < ttabel maka Ho yang diterima.


