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ABSTRACK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola-pola tindakan belajar sebagai bentuk dari 

upaya setiap mahasiswa didalam fakultas di dalam pencapaian tujuan tindakannya yaitu 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, memiliki struktur yang di bentuk secara teratur 

didalam ruang dan waktu yang memungkinkan. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan 

berbabagi bentuk pola-pola tindakan di dalam rutinitas yang di bentuk mahasiswa di dalam 

pencapaian tujuannya mendapat pengetahuan ddan pengalaman. Hasilnya, dari pengamatan, 

berdasarkan variasi ruang perjumpaan sosial yang memiliki jangka panjang, yaitu tiga bentuk; 

kurikuler, ekstra kulikuler dan organisasi atau kelompok diskusi, dengan berbagai motivasi 

berbeda variasi keikut sertaan menunjukan adanya upaya dalam pendalaman pengetahuan dan 

pengalaman berdasarkan motivasi yang berasal dari latar belakang mereka hadir di dalam 

kampus. 

Kata kunci: Pola-pola perilaku mahasiswa, perguruan tinggi, rutinitas, perjumpaan sosial, Fisip 

unair 

1. PENDAHULUAN 

Pekerjaan dan karir merupakan tujuan yang diharapkan oleh Mahasiwa dalam menempuh 

perguruan tinggi, peran pendidikan di perguruan tinggi dalam konteks ini menempatkan dirinya 

sebagai jembatan yang menghubungkan seorang dengan pekerjaan dan karirnya. Perguruan 

Tinggi pada dasarnya hanyalah institusi, untuk dapat memperoleh pekerjaan maupun karir yang 

diharapkan Mahasiswa sendirilah yang menentukan melalui usahanya sendiri. Penelitian Gilang 

dan Tamsil tentang pemilihan karir mahasiswa FalkultasBasasa dan Seni di Universitas Negeri 

Surabaya menunjukkan; 71% lulusan berorientasi bekerja (Gilang, 2014). ditempat lain, 

penelitian oleh Dyah dan Tamsil pada Falkultas Ekonomi di Universitas yang sama 

menunjukkan 81% berorientasi untuk bekerja ketika lulus (Dyah,2012).  Di sisi lain, penelitian di 

bidang Psikologi menerapkan sudut pandang pada sisi Mahasiwa, Endang Suryati,  menemukan 

keadaan stress pada mahasiswa yang dimungkinkan   di dalam proses pendidikan  dipengaruhi 

oleh prilaku belajar, efikasi diri dan kecerdasan emosional (Endang, 2013). Stress merupakan 



ketidakmampuan seorang dalam membentuk ‘presepsi menerima’ atas beban yang sedang di 

embanya dari peran sosial yang dimainkan dalam lingkungan sosialnya. Motivasi serta presepsi 

yang terbangun di dalam pikiran seorang.  

Pembentukan pola-pola perilaku yang hadir secara sturktural dan bagaimana Agen dalam 

kasus ini adalah mahasiswa memberikan perhatian dan penciptaan rutinitas sebagai mahasiswa 

menentukan apa saja bentuk pengetahuan juga kemampuan yang terasah untuk dirinya sendiri 

dengan tujuan memperoleh perubahan dirinya sebagai sumberdaya manusia yang bermutu 

menentukan hasil akhirnya. 

Persoalan apakah pengetahuan mana yang jauh beguna bagi dirinya ketika lulus dari 

perguruan tinggi memang harus dilakukan kajian yang lebih mendalam, tetapi, persoalan 

bagaimana pola-pola perlaku itu terbentuk harus di perhatikan terlebih dahulu. Hal ini karena 

dasari dari bagaimana seseroang mendapatkan pengalaman sebagai acuan dirinya untuk 

mempersiapkan diri sebanyak mungkin menghadapi orang lain dan persoalan kerja di masa 

mendatang ia lulus.  

Pola-pola perilaku adalah bentuk dari Intitusi itu secara praktik sebagai sebuah satu 

struktur di dalam struktur yang lebih luas. Bentuk dari sebuah institusi serta fungsinya, hanya 

dapat di lihat secara nyata melaluinya. 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini berfokus pada perilaku mahasiwa dalam upayanya memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman mahasiswa di peroleh dalam menjalani proses pendidikan di 

perguruan tinggi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengetahuan dan 

pengalaman mahasiswa di peroleh dalam menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi.   

Penelitian kali ini pada dasarnya adalah penelitian dalam level tindakan-tindakan pada 

wilayah kesadaran praktis, penelitian mengenai bagaimana pengetahuan dan pengalaman di 

peroleh mensyaratkan pemisahan yang harus dilakukan mengingat kompleksnya penjelasan 

strukturasi. Pemisahaan ini berkenaan dengan melakukan fokus dengan membuat batasan bahwa 

institusi pada level perilaku mahasiswa adalah intitusi tersendiri yang walau dalam proses dan 

sifat hubungannya jarang terjadi kerjasama yang dapat menciptakan sifat-sifat sistematis.  



Sebelum itu perlu di ingat, pembagian bentuk kesadaran yang di lakukan Giddens yaitu 

kesadara praktik dan diskursif serta tindakan reflektif merupakan upaya yang di lakukannya 

untuk menarik benang merah antara sosiologinya dengan pemikiran Freud mengenai kesadaran, 

dan hal ini bukan sesuatu yang mempengaruhi analisis (Giddens, 1984). 

Pengetahuan dan pengalaman sebagai nilai penting untuk di dapatkan Mahasiwa 

memiliki tempat dimana interaksi lebih sering terjadi, sehingga dengan asumsi institusi yang di 

berikan batas hanya pada tataran perilaku mahasiswa, mengharuskan pengaruh lain seperti 

dominasi dari Agen lain yang dapat mempengaruhinya dan menjadikannya sebagai bentuk dari 

tindakan institusional secara keselurah dalam fakultas harus di pisahkan. Artinya, kekuasaan 

serta bentuk aturan-aturan kampus dimana Agen yang berkuasa secara sistemik tidak di indahkan 

sebagai subjek yang mempengaruhi keadaan perilaku mahasiswa.  

Lokasi peneilitian kali ini adlah di Falkultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Airlangga, alasannya adalah, selain sebagai Universitas yang bergengsi di Negara ini, alasan 

paling utama adalah karena fenomena yang membuat peneliti tertarik pertama kali ditemukan di 

sana. 

Selain itu, jurusan-juran yang  banyak ditawarkan oleh falkultas ini memiliki jurusan 

yang mepelajari ilmu sosial dan politik yang berkonsekkuensi pada pengetahuan sosial dan 

politik yang jauh berperan dengan adanaya ketertarikan mahasiswa mengenai isu-isu sosial dan 

politik pada umumnya. Sehingga dengan demikian, ragam dari bentuk pola-pola perilaku 

mahasiswa disana lebih kompleks. Walau didalam Universitas Airlangga ini ada Fakultas 

Hukum juga Fakultas Ilmu Budaya yang didalamnya jurusan seperti sejarah yang memiliki 

potensi untuk seorang mahasiswa tertarik pada sentimental politik, jurusan didalamnya fakultas 

hukum maupun falkultas ilmu budaya, jika dibandingkan dengan FISIP keragaman jurusan yang 

membahas tentang sosial politik lebih besar di Fisip. Walaupun hal ini mengndahkan fakta 

menganai bagaimana pengetahuan atau ide-ide diluar itu hadir dan mempengaruhi seseorang 

untuk membentuk pola perilakunya, pertimbangan mengenai ragam yang lebih banyak tetap 

menjadi acuan karena faktor selain itu sukar untuk di temukan tanpa adanya penyelidikan yang 

khusus mengenai hal itu.  

Dalam upaya untuk mendapatkan informasi yang luas,diperlukan informan mahasiswa 

yang memiliki pengalaman lama dalam menempuh pendidikan, juga memiliki beragam 



informasi tentang keberagaman kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan mahasiswa termasuk 

dirinya dalam menempuh pendidikan. 

Pemilihan informan didasarkan berdasarkan perilaku atau kegiatan yang di pilihnya 

sebagai rutinitas berkenaan dengan tujuan akademiknya. Walaupun sukar untuk benar-benar 

melakukan indentifikasi mengenai seberapa banyak variasi atau jenis mahasiswa yang di pilih 

untuk dapat di jadikan informan.  

3. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hal itu, dengan asumsi bahwa kegiatan akademis mahasiswa hanya di batasi 

pada tataran ruang lingkup kegiatan perkulihan dan di luar perkulihan, maka bentuk dari 

kateristik mahasiswa memiliki tiga varian, yaitu mahasiswa yang berfokus hanya dengan  

perkulihannya saja, mahasiswa yang memiliki aktivitas ekstra kurikuler  dengan porsi yang sama 

tetap melaksanakan kuliahnya dan yang terakhir hanya berkutat pada kegitana di luar kampus. 

NO. Informan Kulikuler Ektra kulikuler Organisasi/ 

Kelompok diskusi luar 

1 KN Mengikuti  Mengikuti, Bem,  Bergabung dengan organisasi HMI 

2 RI Tidak antusias Pernah menjadi 

BLM 

Sangat antusias dengan kegiatan di 

organisasinya PMII 

3 RD mengikuti Aktif BLM satu 

periode 

Aktif di organisasi 

jurusan 

Aktif dari semester dua sampai hampir lulus 

4 HS Mengikuti Pernah ikut seminar Tidak ada 

5 Dr Mengikuti awal 

semester. 

Ikut kegiatan 

organisasi jurusan 

Tuda ada 

6 Nk Kadang semangat 

kadang tidak 

Aktif Ukm Tidak ada 

 

Keyakinan yang terbentuk didalam diri mahasiswa bahawa tiap perilaku akademis 

memiliki hasil yang mungkin memiliki manfaat kedepannnya. Maksudnya harapan-harapan itu 



sama sekali bukan harapan yang benar-benar terprinci, melainkan harapan pada kemungkinan 

apa yang dapat dilakukannya seketika mendapatkan apa yang di sebut pengalaman dari 

aktivitasnya di kampus. 

Berdasarkan karakteristik yang dijelaskan di bab sebelumnya, walau setidaknya dapat 

menangkap gabaran yang bervariasui dari kemungkinan adanya tindakan yang akan di ambil 

seseorang dalam kaitannya sebagai mahasiswa, mengambarkan beberapa hal sebagai berikut; 

informan yang mengambarkan dirinya sebagai mahasiswa sebagai bentuk dari upaya pelurusan 

ideal keluarganya seperti KL maupun IR, walaupun dengan cara yang berbeda, kesadaran atas 

apa yang mereka lakukan sama halnya dengan ke empat lainnya, walau, bayangan mengenai 

aktivitas akademik keempat lainnya tidak sebegitu sejelah dua orang yang pertama. 

Bagaimana pun bentuknya, kesadaran atas apa yang dilakukan, proses dalam mejalani 

pendidikan di perguruan tinggi hanyalah kegiatan yang tidak begitu bearti jika dibandingkan 

dengan dunia yang sesungguhnya. KL mengatakan “kita gak ngerti, mau jadi apa, seegaknya yo 

berusa, toh semua gak akan sia-sia,”  pernytaan ini menyiratkan kesadaran atas apa yang di 

pelajari belum tentu benar-benar secara praktis berguna bagi kelangsungan hidupnya secara 

sosial maupun ekonomi. Di sisi lain, kekuatan untuk melakukan perubahan pada tataran 

masyarakat seperti mahasiswa yang mengikuti organisasi, tidak begitu saja, tindakan yang 

mereka lakukan, benar-benar di perhitiungkan nilai kegunaannya bagi dirinya. Unsur afektif 

selalu menjadi dorongan utama dalam bertindak.  

4. PEMBAHASAN 

Rutinitas tiap orang berbeda, mahasiswa menjalani hidupnya sebagai mahasiswa 

melakukan pembagian waktu aktivitas dalam menjalani proses pendidikannya di perguruan 

tinggi. Beragam motivasi tindakan sudah dibahas didlam bab sebelumnya walaupun secara 

implisit, karena, motivasi tindakan yang memiliki ragam bentuk yang kesemuanya hanya bisa 

ditemui dalam bentuk afeksi, kajian sejauh itu ada pada tartan psikologi. Variasi bentuk tujuan, 

rasionalisasi atau pembeiran alasan dalam bertindak, sejauh tujuan itu terus dapat di tetapkan, 

seseorang dalam hal ini mahasiswa, masih akan terus amu secara toritik, menciptkan rasa aman 

onthology yang akan terus dapat mereproduksi alasan-alasan yang akan mampu menjadikannya 



sebagai landasan indentitas dan harapan pada tindakannya yang mana akan terus mendorong 

dirinya tetap melakukan atau menjalankan aktivitasnya dalam perguruan tinggi.  

 Pembentukan rutinitas, sejauh itu secara sosial dapat menciptakan ruang persinggungan, 

kesalaing hadiran antar subjek yang memiliki rutinitas yang berbeda, berdampak pada penciptaan 

ruang sosial atau komuni yang dengan itu, penyebaran penegtahuan umum (common knowlage) 

yang isinya isu-isu kelompok, seperti gossip terkini, keadaan percintaan temannya, dan 

signifikasi-signifikasi yang dengan itu mereproduksi nilai-nilai bersama sebagai asas 

pembenaranan tindakan. 

Ruang perjumpaan yang mereka temui didalam kelas, didlam oranganisasi dan dilaam 

jegiatan ekstra lainnya, menciptakan koridor-koridor tersendiri yang kemudian dalam sehari 

menempati waktu mereka biasa beraktivitas. Komunitas yang terbentuk dalam rutinitasnya 

memiliki anggota dengan berbagai rutinitas yang berbeda. Persinggungan antara itu menciptakan 

kesaling hadiran satu sama lain di waktu dan tempat tertentu, menciptakan ruang perjumpaan 

yang memiliki aturan main yang menempatkan seseorang mengharuskan seseorang berperan 

dalam peran yang telah di tentukan.  

Rutinitasnya didalam proses perkulihan terbatas pada satu dimensi saja, keberatan pada 

hal itu hanya ada pada satu beban yang ia tanggung karena mungkin memiliki unsur paksaan dari 

luar dirinya. Sehingga pandangan mengenai bebban kuliah terutama tiga yang terakhir, memiliki 

kesan kuliah itu sangat memberatkan, dan memang harus mendapatkan perhataian lebih khusus 

dengan beragam cara yang mereka percayai. 

5. SIMPULAN 

 Kebutuhan mahasiswa untuk terus mengektualisasi diri, memberikannya kesempatan 

untuk terus melakuakn reproduksi sosial niali-nilai yang ada sebelumnya. Hal ini seperti yang 

dibahas dalam bab tiga, dimana rasionalisasi tindakan terus berubah sesuai dengan keadaan yang 

di hadapai oleh subjek penelitian. Karekteristik serta pola-pola perilaku yang berpotensi berubah 

karena ketidak tuahan atau lebih tepatnya ketidak sadarnanya akan keadaan disuatu institusi yang 

menjadikan itu mungkin terjadi. 



 Dalam prosesnya rasionalisasi dari bentuk rutinitas, pada akhirnya adalah meujudkan 

ruang perjumpaan soaial yan terbatas pada nilai guan, yang bagaimanapun nilai guna ini pun 

akan terus berubah seiring dengan pemahaman atau kesadaran pada lingkungan seseorang.  

Fokus seseorang untuk mendapatkan pengalaman, dengan fakta yang demikian menjadikannya 

hanya berproses dalam rutinitas yang menurutnya, rutinitas itulah yang memberikan pengalaman, 

bukan satu ruang perjumpaan tertentu saja. artinya, seseorang hanya akan mempelajari cara 

untuk beradabtasi pada lingkungan tertentu, tanpa benar-benar memahami bagaimana tiap ruang 

perjumpaan sosial itu beroprasi dan berjalan mempengaruhi seluruh masyarakat yang ada.  

 Pola semaca ini, menimbulkan peran yang cacad, maksunya peran yang dimaikan tidak 

mengandung makna yang mendalam. Peran itu hanya dimainkan dalam lasan yuang sepele 

seperti “pembuangan waktu.”  

Kesadaran seseorang akan terbatas pada rutinitas yang dibutanya tanpa memahami arti 

penting ruang perjumpaan sosial yang ia laluiu dalam rutinitasnya mempengarhui kehidupan 

sosial secara keselurahan dan dirinya sendiri. Aktivitas apapun akan dijalankan tanpa arti. Jika 

Webber mengatakan bahawa masyarakat akan menjadi mesin dari institusi lewat perannya 

sebagai bagaian dari birokrasi. Dialam sistem pendidikan, keadaan yang serupa bisa saja terjadi. 
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