
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

              Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

2003). Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menghasilkan manusia-manusia yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kepribadian yang unggul dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

              Perguruan tinggi adalah tempat kuliah para mahasiswa yang terdiri dari 

berbagai macam mahasiswa yang memiliki bakat, minat, kompetensi, dan motivasi 

yang berbeda-beda. Berhasil tidaknya seorang mahasiswa belajar di perguruan tinggi 

dapat dilihat dari prestasi belajar yang diperolehnya. Prestasi belajar mahasiswa 

dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah 

faktor dari dalam diri mahasiswa yang mempengaruhi prestasi belajar, terdiri atas 

minat, intelegensi, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar 

yang mempengaruhi prestasi belajar yang terdiri atas peran dosen dalam mendidik 

mahasiswa, kondisi ekonomi orang tua mahasiswa, dan metode pembelajaran yang di 

gunakan. 
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             Ada beberapa mahasiswa yang kurang antusias belajar dan tidak aktif dalam 

perkuliahan disebabkan ia tidak memiliki motivasi tinggi untuk berprestasi. Sikap 

mahasiswa seperti ini akan memberikan dampak buruk pada prestasi belajar yang 

rendah, sehingga tidak bisa bersaing dengan mahasiswa lain yang lebih unggul, 

maupun bagi kemajuan bangsa dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia yang 

kompeten dan profesional.   

           Namun ada juga mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. 

Mereka akan merespon secara positif materi-materi pelajaran yang diberikan oleh 

dosen, juga akan secara aktif melakukan pendalaman materi-materi yang diberikan 

dengan melakukan diskusi, mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dan 

melakukan penelitian atas permasalahan-permasalahan yang terjadi.  

              Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya penggerak 

mahasiswa untuk belajar dan berprestasi dalam mata kuliah. Ada beberapa indikator 

yang disebabkan oleh rendahnya motivasi berprestasi mahasiswa, seperti rendahnya 

pencapaian tingkat indeks prestasi kumulatif (IPK) dan tingkat kelulusan yang 

rendah. Seperti halnya di Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul jumlah 

lulusan kelas reguler dan eksekutif angkatan 2001, 2002, 2003, dan 2004 sampai 

dengan tahun 2008 sebanyak 70 orang, sedangkan jumlah mahasiswa aktif angkatan 

yang sama berjumlah 203 orang, ini berarti bahwa tingkat kelulusan Fakultas 

Psikologi adalah 34,5 %. Dengan demikian jumlah lulusan per tahun rata-rata hanya 

sebanyak 18 orang. Tingkat kelulusan ini tergolong rendah dibandingkan Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul yaitu sebesar 54,4 % untuk periode yang 
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sama. Sementara itu tingkat kelulusan yang termasuk kategori baik adalah 75 % atau 

lebih. (Sumber: BAA Universitas Indonusa Esa Unggul, 2008). 

            Selain itu data IPK yang diperoleh mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Indonusa Esa Unggul menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang 

mendapatkan IPK kurang dari 2,50 mencapai 9%, IPK 2,50 s.d. 3,00 sebanyak 59%, 

sedangkan mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,00 hanya mencapai 32% 

(BAA UIEU, 2008). Apabila kita melihat lulusan Fakultas Psikologi Universitas 

Indonusa Esa Unggul ini dikaitkan dengan kebutuhan dunia kerja (industri), berarti 

hanya sekitar 32% saja yang mungkin bisa bekerja di dunia industri, karena dunia 

industri saat ini mensyaratkan IPK minimal 3,00 (www.daftar lowongan kerja.com, 

2008). 

              Menyadari kenyataan seperti ini, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai bagaimana gambaran motivasi berprestasi mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul. 

 

B. Identifikasi Masalah 

              Motivasi berprestasi menurut McClelland adalah suatu dorongan atau 

keinginan individu untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, meliputi 

tanggung jawab, waktu penyelesaian tugas cepat, kreatif dan inovatif, pemilihan tugas 

berisiko sedang, adanya umpan balik, dan menjadi yang terbaik atau unggul dalam 

lingkungan yang penuh persaingan (dalam Rahmi, 2004). Motivasi berprestasi 

mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya penggerak mahasiswa untuk 

mencapai prestasi belajar yang optimal. 
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              Rendahnya motivasi berprestasi mahasiswa kerap dituding sebagai “biang 

keladi“ rendahnya kualitas lulusan sebuah perguruan tinggi. Pada beberapa perguruan 

tinggi swasta, faktor ini bahkan menimbulkan persoalan dilematis, karena dengan 

rendahnya motivasi berprestasi, sebenarnya tidak mungkin mahasiswa dapat 

menguasai bahan pelajaran dengan baik dan kemungkinan besar tidak dapat bersaing 

dengan lulusan perguruan tinggi lainnya.  

              Masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan tingkat kelulusan 

mahasiswa fakultas psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul? 

2. Apakah ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan tingkat pencapaian 

prestasi (IPK) mahasiswa fakultas psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul? 

3. Bagaimana gambaran motivasi berprestasi mahasiswa fakultas psikologi 

Universitas Indonusa Esa Unggul? 

        Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan 

penulis maka masalah dalam penelitian ini dapat dibatasi dan dirumuskan sebagai 

berikut: 

“Bagaimana gambaran motivasi berprestasi mahasiswa fakultas psikologi 

Universitas Indonusa Esa Unggul?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

              Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran umum motivasi berprestasi mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul. 
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2. Untuk mengetahui gambaran motivasi berprestasi menurut jenis 

kelamin, usia, suku bangsa, tahun angkatan, program (reguler/eksekutif), 

pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan 

IPK. 

3. Untuk mengetahui gambaran motivasi berprestasi menurut dimensi.  

4. Untuk mengetahui dimensi motivasi berprestasi yang paling dominan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

              Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran 

secara mendalam tentang motivasi berprestasi agar dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan deskripsi 

dan informasi mengenai motivasi berprestasi mahasiswa untuk dijadikan 

masukan bagi peningkatan prestasi belajar mahasiswa, serta penelitian 

lanjutan di perguruan tinggi khususnya di Universitas Indonusa Esa 

Unggul. 

         

E. Kerangka Berpikir 

              Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa terdiri atas 

minat, inteligensi, dan motivasi. Menurut McClelland (dalam Rahmi, 2004) motivasi 

yaitu suatu istilah yang dipergunakan untuk keseluruhan fenomena yang melibatkan 
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tingkah laku individu sebagai hasil suatu rangsang situasi atau motif. Motivasi 

memegang peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat belajar. 

Motivasi dapat diumpamakan sebagai mesin karena motivasi merupakan daya 

penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi tidak hanya memberikan 

kekuatan pada daya upaya belajar tetapi juga memberikan arah yang jelas kepada 

setiap peserta didik. 

           Menurut McClelland (dalam Trimartati, 1999) motivasi berprestasi adalah 

motivasi yang mengarahkan tingkah laku seseorang dengan titik berat pada 

tercapainya suatu prestasi tertentu. Mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi akan bersikap positif dan merespon secara positif materi-materi kuliah yang 

diberikan oleh dosen. Ia secara aktif melakukan pendalaman materi-materi yang 

diberikan dengan melakukan diskusi, mencari jawaban atas permasalahan yang 

dihadapi, dan melakukan penelitian atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar 

mahasiswa. 

         Berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukan McClelland (dalam 

Trimartati, 1999) menunjukkan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi, bila berhadapan dengan tugas-tugas yang kompleks, apa yang dilakukannya 

akan semakin baik begitu individu itu berhasil. Mereka akan melakukan pekerjaan 

sebaik mungkin dan akan mempelajarinya untuk dapat melakukan tugas selanjutnya 

dengan lebih baik. Mereka cenderung lebih berorientasi pada tugas yang dihadapi dan 

mencoba menyelesaikan tugas lebih banyak dibandingkan dengan individu yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah. 
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            Selanjutnya McClelland dan Winter (dalam Trimartati, 1999) berpendapat 

bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan memiliki tujuan yang 

realistik dengan memilih pekerjaan atau tugas-tugas dengan derajat kesukaran sedang, 

kemungkinan untuk menanggulangi kesukaran lebih mudah, dan kemungkinan besar 

akan berhasil atas tugas yang dilakukan. Umpan balik dapat diperkirakan dan 

dianalisis untuk masukkan dan pertimbangan perbaikkan prestasi. Dikaitkan dengan 

penelitian Atkinson (1964), individu ini cenderung mempunyai kapasitas untuk 

keberhasilan lebih tinggi dari rasa takut akan kegagalan. Jika individu yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi saling bertemu akan melahirkan suatu 

kegiatan yang kreatif. 

             Selain itu menurut Kingston dan White (1975) berpendapat bahwa inidividu 

dengan motivasi berprestasi yang tinggi tidak akan cepat menyerah, akan selalu 

berusaha agar yang diinginkan tercapai. Dalam semua tindakan akan selalu 

mempertimbangkan risiko dan selalu memutuskan mengambil yang berisiko sedang. 

Mereka akan kreatif dan inovatif, serta akan merasa puas bila dapat melakukan tugas 

sebaik mungkin. 

            Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mereka yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi adalah mempunyai tanggung jawab, cepat menyelesaikan 

tugas, kreatif dan inovatif, pemilihan tugas berisiko sedang, adanya umpan balik, 

serta menjadi yang terbaik. 

 

 

 


