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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prestasi akademik selalu menjadi tolak ukur dalam penilaian hasil

belajar siswa (El-Anzi, F. O., 2005 dalam Latipah, 2010). Dalam setiap

sistem pendidikan, prestasi akademik siswa merupakan salah satu indikator

keberhasilan dalam kegiatan ilmiah. Mengukur prestasi akademik dan faktor

yang mempengaruhi itu adalah masalah utama yang sering menjadi perhatian

dari berbagai penelitian (Ghamari, 2011).

Prestasi akademik sering dikaitkan dengan motivasi siswa terutama

dalam proses pembelajaran. Bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja,

belajar terkadang menjadi paksaan dari kesenangan, sehingga hal tersebut

menyebabkan beberapa mahasiswa meninggalkan pendidikan sebelum lulus

kuliah (Afzal, 2010). Sikap itulah yang dapat merugikan mahasiswa,

sehingga dibutuhkan motivasi yang lahir dari dalam individu untuk

meningkatkan kesadaran mahasiswa ditengah kesibukan kuliah sambil

bekerja. Dalam mencapai prestasi akademik yang memuaskan, maka

dibutuhkan motivasi intrinsik sehingga individu memiliki keyakinan dalam

melaksanakan tugas tertentu, mencapai tujuan atau tingkat kualifikasi dalam

profesi mereka (Mohamadi, 2006 dalam Amrai, 2011).

Kuliah sambil bekerja banyak dijumpai di berbagai Universitas. Kuliah

sambil bekerja banyak memberi dampak bagi mahasiswa baik positif maupun
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negatif. Dampak positifnya adalah dengan bekerja mahasiswa dapat

membantu orangtua dalam membiayai kuliah, memperoleh pengalaman kerja

serta kemandirian ekonomis (Motte & Schwartz, 2009). Banyak orang

berangapan bahwa kuliah sambil bekerja beresiko gagal dalam melanjutkan

kuliah dan seringkali mahasiswa yang kuliah sambil bekerja diprediksi

memiliki prestasi akademik yang rendah karena mereka kesulitan dalam

berkonsentrasi serta mengatur waktu. Tak jarang mahasiswa akhirnya putus

kuliah karena sulitnya mengatur waktu antara kuliah dan kerja. Sehingga

dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang ketika mahasiswa

memutuskan kuliah sambil bekerja.

Fenomena mahasiswa yang kuliah sambil bekerja juga terdapat di

program Strata-1 jurusan Manajemen Alih Jenis Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga. Cukup banyak mahasiswa yang memanfaatkan

kesempatan tersebut untuk bekerja, karena jam perkuliahan yang berlangsung

mulai sore antara jam 18.00 - 20.00, membuat mahasiswa mengisi waktu

luangnya untuk bekerja dipagi hari. Dengan begitu mahasiswa dapat

meningkatkan kompetensi dan wawasan mereka serta mengaplikasikan materi

yang mereka dapat selama perkuliahan kedalam pekerjaan mereka.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, mahasiswa Manajemen

Alih Jenis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang kuliah

sambil bekerja sering terlihat kelelahan pada saat perkuliahan berlangsung,

sehingga banyak diantara mereka yang terkadang kesulitan untuk

berkonsentrasi karena energi mereka telah terkuras ketika mereka bekerja.
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Namun meskipun mahasiswa merasakan kesulitan tersebut, mereka tetap

termotivasi untuk mengikuti perkuliahan dan berusaha untuk menyelesaikan

tugas yang diberikan selama perkuliahan, karena kebutuhan mereka akan

belajar sangat besar yaitu untuk kebutuhan pribadi yang lebih baik demi masa

depan mereka..

Dalam proses belajar, self regulated learning sangat dibutuhkan bagi

mahasiswa untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan memahami dan

menerapkan self regulated learning (pembelajaran diri) akan memberikan

banyak manfaat bagi mahasiswa. Self regulated learning memberikan

keleluasaan kepada pebelajar untuk mengelola secara efektif pembelajaran

sendiri dalam berbagai cara, sehingga pencapai hasil belajar yang optimal

(Latipah, 2010). Self regulated learning menekankan pentingnya

tanggungjawab personal dan mengontrol pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan yang diperoleh (Zimmerman, 1990).

Mahasiswa yang dapat menerapkan self regulated learning dengan

baik akan mengetahui gaya pembelajaran yang lebih disukainya, apa yang

mudah dan sulit bagi dirinya, bagaimana cara mengatasi bagian-bagian sulit,

apa minat dan bakatnya, dan bagaimana cara memanfaatkan

kekuatan/kelebihannya (Woolfolk, 2004). Meskipun kemampuan seseorang

untuk memahami dan menyerap pelajaran berbeda-beda antara yang satu

dengan yang lain, dengan self regulated learning akan membantu mereka

untuk menemukan strategi belajar terbaik bagi diri mereka sendiri. Sehingga
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dapat membantu mahasiswa untuk belajar efektif dan efisien, terutama bagi

mereka yang kuliah sambil bekerja.

Dalam proses belajar, self regulated learning dibutuhkan untuk

memonitor sendiri pikiran, perasaan dan perilaku untuk mencapai suatu

tujuan (Santrock, 2010:296) agar mahasiswa dapat menyerap informasi dan

menyelesaikan tugas selama perkuliahan, karena pada umumnya mahasiswa

sering mengeluh kelelahan pada saat kuliah. Sehingga sering kali mahasiswa

menyepelekan untuk tidak masuk kuliah, tidak mendengarkan dosen saat

mengajar dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Hal tersebut

tentu akan merugikan mahasiswa, karena dapat menyebabkan mereka malas

kuliah hingga putus kuliah.

Oleh karena itu, motivasi juga sangat penting dalam membangun

kesadaran mahasiswa untuk belajar ditengah kelelahan beraktivitas. Dimana

motivasi yang lebih signifikan bagi siswa adalah motivasi intrinsik karena

lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan dan pengaruh

orang lain (Syah, 2012:153). Para ahli telah membagi motivasi menjadi dua

kelompok yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Agar dapat

mengatur diri dalam bekerja dan belajar, dibutuhkan motivasi untuk dapat

menyakinkan individu atas kemampuan dalam melaksanakan tugas tertentu.

Dengan adanya motivasi intrinsik, mahasiswa tidak akan tergantung oleh hal-

hal yang berada di luar mereka. Mereka akan tetap terdorong untuk

melakukan sesuatu meskipun tanpa adanya faktor lain seperti nilai yang

tinggi maupun pujian (Djamarah, 2011:150). Menurut Abedi (2008) dalam
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Amrai (2011) adapun perilaku mereka yang menunjukkan motivasi intrinsik

seperti berusaha mengerjakan sesuatu yang sulit, berusaha keras dalam

belajar untuk mencapai penguasaan materi, memilih tugas yang

membutuhkan upaya besar.

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik

mahasiswa, dengan memiliki motivasi yang tinggi mahasiswa mampu

mengelola dirinya untuk melakukan kegiatan yang positif dalam mencapai

prestasi akademik yang memuaskan. Dimana siswa yang berprestasi

akademik tinggi juga cenderung memiliki motivasi daya saing yang kuat

dibanding dengan siswa yang berprestasi rendah (Lens, Lacante,

Vansteenkiste, & Herrera, 2005 dalam Latipah, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memutuskan untuk

mengambil judul skripsi “PENGARUH SELF REGULATED LEARNING

DAN MOTIVASI INTRINSIK TERHADAP PRESTASI AKADEMIK”

yang akan diteliti pada mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga yang kuliah sambil bekerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

peneliti merumuskan permasalahan yang ingin diketahui dari penelitian yaitu,

1. Apakah self regulated learning dan motivasi intrinsik berpengaruh

secara signifikan terhadap prestasi akademik?
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2. Apakah ada pengaruh yang dominan antara self regulated learning dan

motivasi intrinsik terhadap prestasi akademik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh self regulated learning dan

motivasi intrinsik terhadap prestasi akademik.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang dominan antara self

regulated learning dan motivasi intrinsik terhadap prestasi akademik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan keilmuan dalam bidang

manajemen waktu dan pengendalian diri dalam belajar.

2. Bagi mahasiswa yang diteliti bisa dijadikan acuan untuk introspeksi diri

dan meningkatkan kesadaran belajar sebagai mahasiswa.

3. Bagi peneliti lanjutan bisa dijadikan sebagai sumber bacaan untuk

mengadakan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perbedaan

prestasi belajar mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dengan mahasiswa

yang hanya kuliah tidak sambil bekerja dengan menggunakan variabel

yang berbeda.

4. Bagi universitas, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi

internal bagi pihak manajemen program studi alih jenis dalam

mengembangkan wawasan dan kreativitas mahasiswa.
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1.5 Sistematika Skripsi

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan landasan teori yang memuat teori-teori

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Memuat landasan teori

tentang self regulated learning, motivasi intrinsik, dan prestasi

akademik. Dalam bab ini mengaitkan pula hubungan dengan

penelitian terdahulu, hipotesis penelitian yang perlu diuji

kebenarannya serta kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian,

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan

sampel penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan

data dan teknik analisis yang digunakan.
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Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek penelitian,

deskripsi hasil penelitian, analisis model atau pembuktian

hipotesis, dan pembahasan permasalahan.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah

dilakukan dan diharapkan penulis dapat menjadi solusi dari

masalah yang ada dan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang

berkaitan dengan penelitian ini.
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