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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kuliah sambil Bekerja

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rema (2007) bekerja

diartikan sebagai suatu aktivitas melakukan sesuatu menurut keahlian dan

menghasilkan sesuatu. Bekerja menurut Ajisukmo (1996) ialah suatu kegiatan

secara teratur atau sinambung dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan yang

jelas yaitu untuk menghasilkan atau mendapatkan sesuatu dalam bentuk benda,

uang, jasa, maupun ide.

Menurut data dari Kompas Cyber Media dalam Aditama (2012) dari

mahasiswa bekerja ada beberapa manfaat penting diantaranya:

a. Pertama, mahasiswa mampu berbuat praktis. Artinya, mahasiswa tidak
lagi terjebak pada wacana-wacana teoretis saja, tetapi juga mampu
mengaplikasikan apa yang telah dia dapatkan di kampus ke dalam
pekerjaannya. Sebab, dalam dunia kerja mahasiswa dihadapkan pada
persoalan-persoalan riil yang harus mampu mereka pecahkan secara
tepat dan cepat.

b. Kedua, mahasiswa mampu bersikap lebih independen dan konsisten.
Kenyataan sering membuktikan, hanya karena diberi handphone,
mendapat uang saku tambahan, dan tercukupinya beberapa keperluan
material lainnya, mahasiswa lantas mau bertindak yang bertentangan
dengan kepentingan yang lebih besar.

c. Ketiga, mahasiswa mampu berpikir lebih kreatif. Pengalaman yang
didapat mahasiswa pada saat bekerja di luar jam kuliah akan
berpengaruh terhadap jiwa kewirausahaannya.

d. Keempat, mahasiswa memiliki jiwa profesionalisme. Mahasiswa telah
terbiasa dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif, sehingga
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peluang untuk melakukan praktik-praktik manipulatif tidak diberi ruang
yang cukup. Kemudian yang muncul adalah benih-benih profesionalisme
dan lambat laun akan menjadi ciri khas sang mahasiswa tersebut. Pada
saatnya nanti, mahasiswa tersebut kelak mampu membawa
pengalamannya ke dunia riil.

Dalam bekerja terdapat status pekerjaan berdasarkan waktu kerja. Berger

(2006) membagi status pekerjaan berdasarkan waktu kerja menjadi 2, yaitu full-

time dan flexible-time.

1. Full-time

Bekerja full-time artinya, seseorang menjadi karyawan suatu perusahaan

tertentu yang punya kewajiban bekerja dari hari senin hingga Jumat (atau

Sabtu), dari awal hingga akhir jam kerja. Karena itu, ia mempunyai hak

mendapatkan gaji, memperoleh tunjangan, dan fasilitas sesuai ketentuan

perusahaan tempatnya bekerja (Tim Career Development Center, 2007).

Pekerja yang bekerja selama 8 jam sehari termasuk dalam golongan full-

time.

2. Flexible-time

Mereka yang disebut pekerja flexible-time, adalah mereka yang bekerja

dengan waktu kerja bervariasi dalam setiap harinya atau setiap minggunya

(Berger, 2006). Adapun bentuk-bentuk dari jenis pekerjaan ini adalah:

a. Part-time

Pekerja part-time (paruh waktu) bekerja dengan waktu yang relatif

lebih singkat daripada pekerja full-time. Pekerjaan ini merupakan jenis

pekerjaan yang lama bekerjanya setengah hari atau setengah dari

bagian jam bekerja para pekerja pada umumnya. Pekerjaan ini sangat
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cocok bagi mereka yang baru menjadi orang tua, mereka yang ingin

mencari pengalaman, dan mereka yang masih bersekolah. Para pekerja

part-time akan terikat pada suatu kontrak kerja.

b. Freelance

Pekerja freelance ialah seorang yang bekerja tanpa komitmen jangka

panjang pada suatu perusahaan. Beberapa pekerja freelance harus

menandatangani kontrak kerja, namun ada pula yang membuat

perjanjian secara lisan. Sesuai dengan Keputusan Menteri (2004)

tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu,

perjanjian harian lepas digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu

yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah

didasarkan kehadiran. Kerja harian lepas yang dimaksud ialah pekerja

yang bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.

2.1.2. Self Regulated Learning

2.1.2.1. Definisi Self Regulated Learning

Zimmerman (dalam Woolfolk, 2004) mengatakan bahwa “self-regulation

merupakan sebuah proses dimana seseorang peserta didik mengaktifkan dan

menopang kognisi, perilaku, dan perasaannya yang secara sistematis berorientasi

pada pencapaian suatu tujuan”.

Santrock (2010:296) mendefinisikan “self regulated learning adalah

memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan dan perilaku untuk

mencapai suatu tujuan”. “Self regulated learning merupakan kombinasi
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keterampilan belajar akademik dan pengendalian diri yang membuat pembelajaran

terasa lebih mudah, sehingga para siswa lebih termotivasi “(Glynn, Aultman, &

Owens, 2005 dalam Latipah, 2010).

2.1.2.2. Karaketristik Self Regulated Learning

Dalam pembelajaran regulasi diri terdapat beberapa karakteristik sehingga

mahasiswa mampu mencapai tujuan. Adapun karakteristik self regulated learning

menurut Winne (1995, 1997, 2001) dalam Santrock (2010:296) antara lain:

1. Bertujuan memperluas pengetahuan dan menjaga motivasi.
2. Menyadari keadaan emosi mereka dan punya strategi untuk mengelola

emosinya.
3. Secara periodik memonitor kemajuan kearah tujuannya.
4. Menyesuaikan atau memperbaiki strategi berdasarkan kemajuan yang

mereka buat.
5. Mengevaluasi halangan yang mungkin muncul dan melakukan adaptasi

yang diperlukan.

Para peneliti telah menemukan bahwa siswa berprestasi tinggi sering kali

merupakan pelajar yang juga belajar mengatur diri sendiri. Siswa yang berprestasi

tinggi dapat menentukan tujuan yang lebih spesifik, menggunakan lebih banyak

strategi belajar, memonitor sendiri proses belajar mereka, dan lebih sistematis

dalam mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Zimmerman, Bonner, dan Kovach

(1996) dalam Santrock (2010:296) mengembangkan model self regulated learning

sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memonitor diri sendiri
2. Menentukan tujuan dan perencanaan strategis
3. Melaksanakan rencana dan memonitornya
4. Memonitor hasil dan memperbaiki strategi
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Gambar 2.1. Model Self Regulated Learning

Sumber: Santrock, (2010:297)

2.1.2.3. Aspek-aspek Penentu Self Regulated Learning

Zimmerman (dalam Ormrod, 2003) menyatakan bahwa dalam strategi self

regulated learning, pelajar tidak hanya mengatur perilakunya sendiri, akan tetapi

mereka juga harus mengatur proses kognitif mereka. Dalam perspektif sosial

kognitif Bandura, keberadaan self regulated learning ditentukan oleh tiga aspek

(Santrock, 2010:285) sebagai berikut:

1. Aspek Person

Dalam mempelajari suatu materi siswa akan memiliki cara tertentu untuk

memahaminya. Dalam hal ini siswa tidak hanya mengetahui strategi yang

digunakan namun juga ia memiliki pengetahuan akan waktu yang tepat

menggunakan strategi tersebut dan keefektifannya dalam mencapai tujuan.

Strategi kognitif yang sebenarnya digunakan untuk belajar, mengingat, dan

memahami materi (Pintrinch & Groot, 1990).

Menentukan Tujuan dan
Perencanaan Strategis

Melaksanakan Rencana
dan Memonitornya

Monitoring Hasil dan
Memperbaiki Strategi

Evaluasi dan
Monitoring Diri
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2. Aspek Perilaku

Aspek ini meliputi tiga hal respon individu yang sesuai untuk menganalisa

strategi self regulated learning (Zimmerman, 1990):

a. Observasi diri (self observation) merupakan hal pertama dari aspek

perilaku. Observasi diri merupakan usaha siswa untuk memonitor hasil

belajar yang telah dicapainya. Dalam observasi terhadap diri ini juga

dipengaruhi oleh aspek person. Usaha siswa untuk menganalisis

kemajuan yang diperoleh baik dengan mencatat atau tidak merupakan

faktor yang juga mempengaruhi persepsi akan kemampuannya dalam

belajar.

b. Penilaian diri (self judgement) merupakan suatu aktivitas

membandingkan hasil belajar dengan tujuan yang hendak dicapai.

Proses evaluasi ini juga dipengaruhi oleh aspek person dan observasi

diri.

c. Reaksi diri (self reaction) dilakukan dengan menguji kembali jawaban

hasil tes dan strategi yang digunakan. Reaksi ini adalah usaha siswa

untuk mengoptimalkan kemampuan personal seperti menentukan

tujuan, persepsi self efficacy, dan perencanaan metakognitif, sebaik

kemampuan perilaku.

3. Aspek Lingkungan

Belajar dari mengamati orang lain dan dari pengalaman sendiri merupakan

faktor yang sangat mempengaruhi usaha untuk memahami materi yang
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dipelajari. Untuk mendukung proses belajar, siswa akan secara aktif

mengenali berbagai informasi yang memperjelas materi yang dipelajari

dari lingkungannya baik dari guru, teman dan orang lain ataupun literatur

yang sesuai. Selain itu siswa berusaha untuk membuat lingkungan

disekitarnya mendukung proses belajar (Naritha, 2007).

Ketiga aspek tersebut bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi

pembelajaran. Seperti model dalam gambar berikut:

Gambar 2.2. Model Determinisme Resiprokal dalam Pembelajaran dari Bandura

Perilaku

Person/kognitif Lingkungan

Sumber: Santrock (2010:285)

Dalam model Bandura, ketiga aspek tersebut saling berhubungan sebab-

akibat, dimana person berusaha untuk meregulasi diri sendiri (self regulated),

hasilnya berupa kinerja atau perilaku, dan perilaku ini berdampak pada perubahan

lingkungan, dan demikian seterusnya (Bandura, 1986 dalam Latipah, 2010).

2.1.2.4. Indikator Self Regulated Learning

Indikator yang dikemukakan oleh Zimmerman (1990) adalah indikator

yang didasarkan atas asumsi teori sosial kognitif. Terdapat beberapa strategi self

regulated learning yang dapat meningkatkan aspek person, perilaku, dan
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lingkungan belajar sehingga dapat mendukung proses belajar yang baik. Adapun

indikator self regulated learning tersebut antara lain: a) Aspek person yang terdiri

atas strategi pengorganisasian dan transformasi informasi, strategi mengingat

suatu informasi, dan menentukan tujuan belajar yang akan dicapai serta

perencanaan belajar; b) Aspek perilaku yang terdiri atas evaluasi diri, konsekuensi

diri, pencatatan, dan mengemukakan ide; c) Aspek lingkungan yang terdiri atas

strategi mengatur lingkungan belajar, mencari informasi, melihat kembali catatan,

dan meminta bantuan.

2.1.3. Motivasi Intrinsik

2.1.3.1. Definisi Motivasi

Motivasi sangat dibutuhkan bagi setiap individu untuk dapat melakukan

suatu perbuatan dalam mencapai tujuan tertentu. Santrock (2010:510) “motivasi

adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku”. Mc. Donald

(dalam Djamarah 2011:148) mengatakan bahwa “motivasi adalah suatu perubahan

energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”.

Mangkunegara (2008:18) mengatakan bahwa “motivasi adalah kondisi

(energi) yang menggerakkan dalam diri individu yang terarah untuk mencapai

tujuan organisasi”. Seseorang yang memiliki tujuan tertentu akan memiliki

motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian motivasi

memberikan energi bagi seseorang.
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2.1.3.2. Teori – Teori Motivasi

Motivasi berfokus pada faktor-faktor dalam diri seseorang yang

mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Mereka

berusaha menentukan kebutuhan spesifik yang memotivasi orang (Ivancevich et

al., 2007:148).

Terdapat teori-teori motivasi menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow (1943)

Menurut Ivancevich et al., (2007:148), inti teori Maslow adalah bahwa
kebutuhan tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan di tingkat yang
paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan di tingkat
yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan
tersebut didefinisikan sebagai berikut:
1. Fisiologis (physiological). Kebutuhan akan makanan, minuman,

tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit.
2. Keamanan dan keselamatan (safety and security). Kebutuhan untuk

bebas dari ancaman, diartikan sebagai aman dari peristiwa atau
lingkungan yang mengancam.

3. Kebersamaan, sosial, dan cinta (belongingness, social and love).
Kebutuhan akan pertemanan, afiliasi, interaksi, dan cinta.

4. Harga diri (esteem). Kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat dari
orang tua.

5. Aktualisasi diri (self-actualization). Kebutuhan untuk memenuhi
kebutuhan diri sendiri dengan maksimum menggunakan
kemampuan, ketrampilan, dan potensi.

4. Teori ERG dari Alderfer

Menurut Ivancevich et al., (2007:150), Alderfer sepakat dengan Maslow
bahwa kebutuhan individu diatur dalam suatu hierarki. Akan tetapi,
hierarki kebutuhan yang dia ajukan hanya melibatkan tiga rangkaian
kebutuhan:
1. Eksistensi (existence). Kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor

seperti makanan, udara, imbalan dan kondisi kerja.
2. Hubungan (relatedness). Kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan

sosial dan interpersonal yang berarti.
3. Pertumbuhan (growth). Kebutuhan yang terpuaskan jika individu

membuat kontribusi yang produktif atau kreatif.
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5. Teori Dua-Faktor dari Herzberg (1950)

Dalam Ivancevich et al., (2007:151), Herzberg mengembangkan teori

isi yang dikenal sebagai teori motivasi dua-faktor. Kedua faktor tersebut

disebut dissatiffier-satisfier, motivator hygiene, atau faktor ekstrinsik-

intrinsik, bergantung pada pembahasan teori. Kondisi yang tidak selalu

memotivasi karyawan adalah dissatisfier. Faktor–faktor tersebut di antaranya:

1. Gaji
2. Keamanan pekerjaan
3. Kondisi kerja
4. Status
5. Prosedur perusahaan
6. Kualitas pengawasan teknis
7. Kualitas hubungan interpersonal antar rekan kerja, dengan atasan,

dan dengan bawahan.

Kondisi intrinsik dapat membentuk motivasi yang kuat hingga

dapat menghasilkan kinerja pekerjaan yang baik. Faktor-faktor dalam

rangkaian tersebut disebut satisfier dan motivator, dan beberapa

diantaranya adalah:

1. Pencapaian
2. Pengakuan
3. Tanggung jawab
4. Kemajuan
5. Pekerjaan itu sendiri
6. Kemungkinan untuk tumbuh

6. Teori Kebutuhan dari McClelland (1961)

Menurut Lewis et al., (2004:465), teori McClelland menyatakan ada 3

kebutuhan yang memotivasi seseorang, yakni:

a. Need for achievement, adalah suatu dorongan untuk berprestasi dan

hasrat untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menerima tantangan,
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dan pencapaian a standard of excellence. Kebutuhan yang tinggi akan

pencapaian mendorong seseorang untuk menyusun tujuannya sendiri

dan menyukai tugas-tugas yang menyajikan feedback.

Hal tersebut didukung oleh Murray yang merumuskan

kebutuhan akan prestasi sebagai keinginan untuk:

“…Melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sulit. Menguasai,
memanipulasi atau mengorganisasi objek-objek fisikal, manusia
atau ide-ide untuk melaksanakan hal-hal tersebut secepat
mungkin dan seindependen mungkin sesuai kondisi yang
berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai performa puncak
untuk diri sendiri. Mampu menang dalam persaingan dengan
pihak lain. Meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan
bakat secara berhasil” (Murray, 1938:164 dalam Winardi, 2008:
81).

b. Need for affiliation, adalah salah satu perwujudan dari kodrat manusia

sebagai makluk sosial yang senantiasa membentuk hubungan

interpersonal yang dekat, menghindari konflik, dan membangun

persahabatan yang hangat.

c. Need for power, adalah suatu dorongan yang dari dalam diri seseorang

untuk mempengaruhi dan mengontrol lingkungannya. Individu dengan

high need of personal power selalu ingin mendominasi dan

menunjukkan kemampuannya.

Berdasarkan penjelasan teori-teori diatas, maka teori yang digunakan

dalam penelitian ini mengadopsi teori motivasi kebutuhan berprestasi dari

McClelland (1961). Teori ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa untuk

mencapai prestasi akademik yang memuaskan dimana kebutuhan tersebut muncul

dari dalam diri individu itu sendiri.
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2.1.3.3. Macam-macam Motivasi

Djamarah (2011:149-152) menyebutkan bahwa motivasi dibagi menjadi

dua sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang

yang disebut motivasi intrinsik (internal) dan motivasi yang berasal dari luar diri

seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik (eksternal).

1. Motivasi Intrinsik

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang

menjadi aktif atau berfungsiya tidak perlu dirangsang dari luar, karena

dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

“Motivasi intrinsik juga merupakan motivasi internal untuk melakukan

sesuatu demi sesuatu itu sendiri/tujuan itu sendiri “(Santrock, 2010:514).

Motivasi internal adalah ketika seseorang memiliki keinginan internal

untuk melakukan tugas dengan sukses, tanpa mempertimbangkan imbalan

atau hukuman. Hasil positif dari motivasi internal lebih dari hasil positif

dari motivasi eksternal. Mereka yang termotivasi internal menetapkan

tujuan untuk diri sendiri dan berusaha untuk mencapainya meskipun

mereka berada dibawah tekanan sekalipun (Ghamari, 2010).

Seorang siswa memiliki motivasi intrinsik ketika ia termotivasi

dari dalam: siswa yang termotivasi melibatkan diri dalam belajar dari

keanehan, atau kenikmatan, maupun dalam rangka untuk mencapai tujuan

ilmiah dan pribadi mereka sendiri. Dev (1997) dalam Afzal (2010) melihat

bahwa siswa yang termotivasi secara intrinsik tidak akan memerlukan

jenis hadiah atau insentif untuk menyelesaikan tugas. Jenis siswa yang
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memiliki motivasi ini lebih mungkin untuk menyelesaikan tugas yang

lebih menantang. Hal-hal yang termasuk dalam motivasi intrinsik siswa

adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi

tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan

(Syah, 2012:153).

Lepper (1988) dalam Afzal (2010) melihat motivasi intrinsik untuk

kepentingan diri sendiri, untuk menyediakan kenikmatan, pembelajaran,

atau membangkitkan prestasi. Dengan demikian, siswa dengan motivasi

intrinsik lebih antusias dalam mendorong diri, menantang dan merasakan

kenikmatan studi. Siswa cenderung menggunakan strategi yang

membutuhkan usaha lebih dan memungkinkan mereka untuk memproses

informasi lebih intens. Condry dan Chambers (1978) dalam Afzal (2010)

menemukan bahwa ketika siswa dihadapkan dengan tugas-tugas

intelektual, mereka yang memiliki arah intrinsik menggunakan

pengumpulan informasi dan strategi pengambilan keputusan yang lebih

logis daripada siswa yang termotivasi ekstrinsik.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik.

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena

adanya perangsang dari luar (Djamarah, 2011:151). Motivasi ekstrinsik

melakukan sesuatu cara untuk mendapatkan sesuatu yang dipengaruhi oleh

insentif eksternal (Santrock, 2010:514). Dev (1997) dalam Afzal (2010)
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melihat bahwa siswa yang termotivasi ekstrinsik terlibat dalam belajar

hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah atau menghindari

hukuman. Pujian dan hadiah, peraturan/tata tertib, suri teladan orangtua,

guru merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat

menolong siswa untuk belajar (Syah, 2012:153).

Siswa yang berorientasi secara ekstrinsik cenderung lebih memilih

tugas yang memiliki tingkat kesulitan rendah dibandingkan siswa yang

memiliki motivasi intrinsik. Sehingga siswa yang termotivasi ekstrinsik

akan memiliki IPK rendah dan kinerja mereka tidak konstan (Afzal,2010).

Mereka yang menerapkan motivasi ekstrinsik tetap akan termotivasi dalam

mencapai suatu tujuan namun tidak untuk jangka panjang, karena motif

tersebut dibangun hanya bila ada perangsang dari luar saja, apabila

perangsang tersebut hilang maka motivasi akan memudar.

2.1.3.4. Indikator Motivasi Intrinsik

Berdasarkan pembahasan tentang motivasi intrinsik sebelumnya, maka

indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator motivasi

akademik (Amrai et al., 2011) yang diadaptasi dari teori McClelland (1961),

yaitu: minat dalam menyelesaikan tugas, usaha yang tinggi, kemampuan untuk

bersaing, hasrat untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, dan dorongan untuk

menyusun tujuannya sendiri.
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2.1.4. Prestasi Akademik

2.1.4.1. Definisi Prestasi Akademik

Menurut Syah (2012:197) “Prestasi adalah tingkat keberhasilan siswa

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program”.

Suryabrata (2007:297) mengemukakan bahwa “Prestasi belajar adalah nilai yang

merupakan perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai

kemajuan atau prestasi belajar selama masa tertentu”. Syah (2010: 149)

berpendapat bahwa prestasi belajar pada dasarnya merupakan hasil belajar atau

hasil penilaian yang menyeluruh, dengan meliputi:

1) Prestasi belajar dalam bentuk kemampuan pengetahuan dan pengertian.
Hal ini juga meliputi: ingatan, pemahaman, penegasan, sintesis, analisis
dan evaluasi.

2) Prestasi belajar dalam bentuk keterampilan intelektual dan keterampilan
sosial.

3) Prestasi belajar dalam bentuk sikap atau nilai.

Menurut Subandi (dalam Syam, 2001:14) “prestasi akademik adalah hasil

dari suatu aktivitas belajar yang dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian

terhadap hasil pendidikan yang diwujudkan dengan angka atau nilai maupun

indeks prestasi”. Sukarti mendefinisikan “Prestasi akademik atau prestasi belajar

adalah suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam menguasai tingkat belajar di

sekolah dalam periode tertentu yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan

ketrampilan” (Syam, 2001:5).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi akademik

adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam belajar untuk memperoleh

pengetahuan dan ketrampilan selama melaksanakan pendidikan di universitas.
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2.1.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik

Suryabrata (2007:233) mengemukakan bahwa ada dua faktor yang
mempengaruhi prestasi akademik, yaitu:

1) Faktor yang berasal dari luar
a. Faktor non sosial

Faktor non sosial ini meliputi keadaan udara, suhu udara, cuaca,
waktu, tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar (seperti alat
tulis, buku-buku, alat peraga, dan sebagainya yang biasa disebut
alat pelajaran. Faktor ini secara langsung dapat mempengaruhi
psikologis seseorang yang berakibat pada hasil prestasi yang akan
didipat pada mahasiswa.

b. Faktor Sosial
Faktor sosial adalah faktor manusia (sesama manusia), baik
manusia itu ada (hadir) maupun kehadirannya, jadi tidak langsung
hadir. Kehadiran orang lain pada waktu seseorang sedang belajar,
banyak kali mengganggu belajar itu. Biasanya faktor tersebut
mengganggu konsentrasi, sehingga perhatian tidak dapat ditujukan
kepada hal yang dipelajari atau aktivitas belajar itu.

2) Faktor yang berasal dari dalam
a. Faktor fisiologis

Faktor fisiologis antara lain keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus
jasmani melatarbelakangi aktivitas belajar, keadaan jasmani yang
kurang segar. Ada dua hal yang perlu dikemukakan pertama nutrisi
harus cukup karena kekurangan kadar makanan akan
mengakibatkan kurangnya tonus jasmani, yang pengaruhnya dapat
berupa kelesuan, lekas mengantuk, dan sebagainya. Kedua ada
beberapa penyakit yang kronis sangat mengganggu belajar itu.

b. Faktor psikologis
Faktor ini juga perlu mendapat perhatian khusus kepada salah satu
hal yang mendorong aktivitas belajar misalnya yaitu minat, bakat,
intelegensi, kepribadian dan motivasi.

2.1.4.3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Latipah (2010) menjelaskan “prestasi belajar menunjukkan pada kinerja

belajar seseorang yang umumnya ditunjukkan dalam bentuk nilai rata-rata yang

diperoleh. Nilai rata-rata selanjutnya dimunculkan (diantaranya) dalam bentuk

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)”. Menurut Sudarman (2004:71), “indeks prestasi
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adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam

satu semester, yang dihitung setiap akhir semester”. IPK adalah hasil evaluasi

keseluruhan semester yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Dimana jumlah SKS

(Sistem Kredit Semester) dikali bobot masing-masing mata kuliah yang diambil

pada seluruh semester kemudian hasilnya dibagi jumlah SKS yang telah

dikumpulkan seluruh semester.

Rumus Perhitungan IPK sebagai berikut:

Sumber : Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan 2012/2013 Program
Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.

IPK juga dapat menunjukkan kelulusan mahasiswa. Predikat kelulusan

merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh seorang

mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Berikut adalah predikat kelulusan

berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa:

Tabel 2.1. Predikat Kelulusan

No. IPK Predikat Kelulusan

1. 2,00 – 2,74 Memuaskan

2. 2,75 – 3,49 Sangat Memuaskan

3. 3,50 – 4,00 Cumlaude

Sumber : Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan 2012/2013
Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Airlangga.
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2.1.5. Hubungan antara Self Regulated Learning dengan Prestasi Akademik

Berdasarkan penelitian Latipah (2010) tentang “Strategi Self Regulated

Learning dan Prestasi Belajar: Kajian Meta Analisis”, ditemukan hubungan yang

positif yang sangat signifikan antara strategi self regulated learning dengan

prestasi belajar (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986;1988;1990; Ainley, Mary &

Patrick, Lyn, 2006; Camahalan & Faye, 2002). Strategi regulasi diri dalam

pembelajaran merupakan sebuah strategi pendekatan belajar secara kognitif

(Graham & Harris, 1993). Fakta empiris menunjukkan bahwa sekalipun

kemampuan siswa tinggi tetapi ia tidak dapat mencapai prestasi akademik yang

optimal, karena kegagalannya dalam meregulasi diri dalam belajar (Purwanto,

2000; Sunawanm 2002; Alsa, 2005).

Didukung pula oleh penelitian Ghamari (2011) yang ditunjukkan oleh

Amini (2005) dimana ada hubungan antara strategi self regulation learning

dengan prestasi akademik. Begitupula dengan Soleiman Neghad dan Shahraray

(2001) dalam Ghamari (2011) menunjukkan bahwa self regulatory murid

berhubungan positif dengan prestasi akademik. Sehingga banyak penelitian yang

menunjukkan bahwa regulasi diri dalam belajar telah digunakan untuk

meningkatkan prestasi akademik.

2.1.6. Hubungan antara Motivasi Intrinsik dengan Prestasi Akademik

Menurut Syah (2011:153-155), motivasi intrinsik lebih utama dibanding

motivasi ekstrinsik dalam belajar. Efek yang tidak diharapkan dari pemberian

motivasi ekstrinsik adalah kecenderungan ketergantungan anak didik terhadap
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segala sesuatu di luar dirinya. Selain kurang percaya diri, anak didik juga

bermental pengharapan dan mudah terpengaruh. Anak didik yang belajar

berdasarkan motivasi intrinsik sangat sedikit terpengaruh dari luar. Memiliki

semangat belajar yang sangat kuat, sehingga tanpa adanya faktor dari luar seperti,

pujian, hadiah mahasiswa tetap akan terdorong untuk melakukan sesuatu sesuai

dengan keinginannya.

Dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi

mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan

indikator baik buruknya prestasi belajar seseorang. Sehingga motivasi dapat

melahirkan prestasi dalam belajar. Dalam penelitian Amrai et al., (2011) prestasi

akademik siswa memerlukan koordinasi dan interaksi antara berbagai aspek

motivasi. Sehingga didapatkan analisis data yang memiliki korelasi positif dan

signifikan antara motivasi dan prestasi akademik.

Perbedaan tingkatan motivasi individu sangat mempengaruhi hasil yang

dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat David McClelland (1961:112), Edward

Muray (1957:54), Miller dan Gordon W. (1970:89) dalam Mangkunegara

(2008:20) yang menyimpulkan bahwa “ada hubungan yang positif antara motivasi

berprestasi dengan pencapaian prestasi. Artinya, individu yang mempunyai

motivasi tinggi cenderung memiliki prestasi tinggi dan sebaliknya mereka yang

prestasinya rendah disebabkan karena motivasi rendah”.
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2.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian mengenai self regulated learning, motivasi dan

prestasi akademik pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian mengenai hubungan antara motivasi intrinsik dan prestasi

akademik mahasiswa Universitas Tehran, Iran oleh Amrai, Kourosh et al.,

(2011) yang berjudul “The relationship between academic motivation and

academic achievement students”. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu yaitu, obyek penelitian sama-sama dilakukan di

universitas dan variabel yang digunakan juga sama dimana motivasi

sebagai variabel independen dan prestasi akademik sebagai variabel

dependen. Begitupula dengan indikator yang digunakan dalam penelitian

ini mengadaptasi penelitian sebelumnya. Sedangkan perbedaan dengan

penelitian terdahulu yaitu, dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan

motivasi akademik sebagai variabel bebas, sedangkan penelitian ini

menggunakan motivasi intrinsik dan self regulated learning sebagai

variabel bebas. Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu, analisis data

menunjukkan korelasi positif dan signifikan antara motivasi dan prestasi

akademik, dimana motivasi yang dimaksud adalah motivasi intrinsik

mahasiswa.

2. Penelitian tentang self regulated learning dengan prestasi akademik

sebelumnya sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, salah satu

peneliti yang sering mengunakan variabel tersebut adalah Zimmerman.
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Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Eva Latipah dari Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2010 yang berjudul “Strategi Self

Regulated Learning dan Prestasi Belajar: Kajian Meta Analisis”. Dalam

penelitian tersebut menjelaskan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat

korelasi positif antara strategi self regulated learning dengan prestasi

belajar dapat diterima. Persamaan dalam penelitian ini adalah

menggunkaan variabel yang sama yaitu self regulated learning sebagai

variabel independen (X) dan prestasi belajar sebagai variabel dependen

(Y).

Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya variabel lain dalam

penelitian ini yaitu motivasi intrinsik. Subyek penelitian yang dilakukan

saat ini berfokus pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di

lingkungan universitas, sedangkan dalam penelitian terdahulu melibatkan

subjek penelitian SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Pendekatan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan kajian meta analisis

sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis statistik dengan SPSS

16 sebagai alat bantu analisis data.

2.3. Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian yang telah

diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai

berikut:
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H1. Self regulated learning dan motivasi intrinsik mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap prestasi akademik.

H2. Motivasi intrinsik berpengaruh dominan terhadap prestasi akademik.

2.3.2. Model Analisis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disusunlah model analisis

sebagai berikut:

Gambar 2.3. Model Analisis

Self regulated learning

(X1)

Motivasi Intrinsik

(X2)

Prestasi Akademik

(Y)
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