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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memperoleh pendidikan 

setinggi-tingginya, paling tidak hingga mencapai Perguruan Tinggi. Menurut 

Uhar Suharsaputra (2015 : 62) Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan 

dengan Tri Dharma (transfer, tranform dan translate), pengetahuan/ilmu 

pengetahuan menjadi concern utama untuk menjadikan transformasi 

input/peserta didik menjadi output (lulusan) dengan kompetensi keilmuan 

untuk dapat menjadi outcome (peran lulusan) yang dapat memberikan 

kontribusi bagi pembangunan manusia dan masyarakat.  

Proses belajar di Perguruan Tinggi sangatlah berbeda dengan jenjang 

pendidikan di sekolah, terutama dari cara belajarnya yang membutuhkan 

keaktifan dan kemandirian. Mahasiswa dituntut untuk memiliki ciri 

intelektualitas lebih kompleks serta situasi proses belajar yang penuh 

tantangan hal ini akan membawa kesukaran tersendiri pada mahasiswa jika 

mereka tidak siap dan tidak mampu menghadapi tuntutan tersebut. 

Pendidikan Diploma III Keperawatan adalah pendidikan tinggi 

keperawatan yang menghasilkan lulusan Perawat Vokasional, 
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memiliki sikap dan kemampuan dalam bidang keperawatan yang 

diperoleh melalui penerapan Kurikulum Pendidikan dengan berbagai bentuk 

pengalaman belajar, meliputi pengalaman belajar di kelas, laboratorium, 

klinik, dan lapangan, dilengkapi dengan fasilitas belajar yang menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil survey kegiatan Health 

Professional Education Quality  (HPEQ), Dirjen DiktiKemdikbud 

tahun 2010 di 33 propinsi, menemukan 70% menajemen isi atau 

proses pembelajaran masih rendah terutama dalam penerapan kurikulum.  

Dengan demikian, penataan situasi dan kondisi belajar perlu 

dioptimalkan agar peserta didik menguasai ilmu dan kiat keperawatan, 

menumbuhkan sikap dan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan 

asuhan keperawatan profesional. Guna menunjang situasi dan kondisi belajar 

tersebut, maka pendidikan keperawatan berorientasi kepada ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang 

berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi bermakna 

bahwa pendidikan keperawatan selalu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dan keperawatan.  

Pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat 

bermakna bahwa program pendidikan keperawatan diarahkan untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekarang dan yang akan 

datang. Kurikulum pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan 

pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan kesehatan dimasa datang dengan memperhatikan tuntutan 

profesi keperawatan. 

Untuk itu, dalam menunjang tuntutan profesi keperawatan mahasiswa 

diharapkan memiliki motivasi, khususnya motivasi berprestasi. Motivasi 

berprestasi merupakan konsep personal yang inheren yang merupakan faktor 

pendorong untuk meraih atau mencapai sesuatu yang diinginkannya agar 
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meraih kesuksesan di perguruan tinggi. Untuk mencapai kesuksesan setiap 

orang mempunyai hambatan-hambatan yang berbeda, namun dengan 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, diharapkan hambatan tersebut akan 

dapat diatasi dan kesuksesan yang diinginkan dapat diraih. 

Dengan memiliki motivasi berprestasi maka akan muncul kesadaran 

bahwa dorongan untuk selalu sukses bisa menjadi sikap dan perilaku 

permanen pada diri individu. Motivasi berprestasi akan dapat mendobrak 

building block ketahanan individu dalam menghadapi tantangan hidup 

sehingga mencapai kesuksesan (Sudihartono, 2009 : 3). Akan tetapi 

kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa mampu 

memiliki motivasi berprestasi didalam dirinya, hal ini terbukti dengan 

banyaknya mahasiswa yang merasa pesimis karena stress dengan tuntutan 

belajar mandiri yang tinggi, kesulitan mencari bahan bacaan penunjang tugas-

tugas kuliah, lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, sulitnya 

bertanya kepada dosen, hal tersebut menyebabkan mahasiswa tertekan dan 

kehilangan motivasi dengan kata lain tidak dapat mencapai prestasi yang 

diharapkan. 

Masalah yang juga sering terjadi adalah masih terdapatnya mahasiswa 

mengulang mata kuliah namun berulangkali tidak belum lulus, masih 

terdapatnya mahasiswa membolos dan bermalas-malasan untuk kuliah hingga 

pada akhirnya membuat motivasi dan keinginannya untuk sukses surut. 

Dalam kontek ini pentingnya pendidikan adalah sebagai penuntun, 

pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat 

tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, 

sehingga mereka dapat tumbuh, bersaing dan mempertahankan kehidupannya 

di masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. 

Seorang mahasiswa harus membangkitkan motivasi berprestasi dalam 

dirinya sendiri, cara yang dapat ditempuh adalah dengan berusaha lebih baik 
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dari orang lain sehingga bekerja keras, tangguh dan tidak mudah putus asa, 

berorientasi kedepan, menyenangi tugas, menumbuhkan rasa percaya diri dan 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, pandai memanfaatkan 

waktu belajar yang ada, memilih rekan belajar yang mempunyai kemampuan 

lebih agar dirinya termotivasi untuk belajar.  

Berkaitan dengan belajar, Melton (1941; dalam McClelland, 1953:13) 

menjelaskan bahwa motivasi yang paling penting dalam pendidikan adalah 

motivasi berprestasi dan merupakan stimulus kuat dalam belajar. Lebih lanjut 

McClelland (1953:161) menyatakan bahwa motivasi berprestasi merupakan 

motivasi yang paling penting dalam berbagai situasi belajar dengan orientasi 

tujuan pada pencapaian kesuksesan atau kegagalan. Thomas (1980) 

sebagaimana dikutip (Penn, 2002:6) „a strong relationship between student 

attitudes towards school and towards them selves as learners on the hand, 

and their achievement motivation and academic success on the other‟. 

McClelland (1987 : 40) menyatakan bahwa kebutuhan untuk berprestasi 

(need for achievement) adalah suatu pikiran yang berhubungan 

dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, lebih cepat dan 

lebih efisien dengan hasil akhir yang maksimal bila dibandingkan dengan apa 

yang telah dilakukan sebelumnya. Sementara itu, Murray (dalam Alwisol, 

1999:218) mengartikan kebutuhan untuk berprestasi atau need for 

achievement sebagai kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit dan 

menarik, menguasai, mengatasi rintangan dan mencapai standar, berbuat 

sebaik mungkin, dan bersaing mengungguli orang lain. 

Sementara ini, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu hal yang melibatkan dorongan dari dalam, traits yang bertahan, 

respon perilaku terhadap stimulus sejumlah keyakinan dan efeksi. Sejumlah 

pandangan awal tentang motivasi menghubungkan motivasi dengan dorongan 

dari dalam (inner forces) yaitu : insting, niat dan kemauan. Berbeda dengan 
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motivasi instrinsik, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar 

berbentuk penghargaan (reward) seperti pujian, nilai dan hadiah. 

Dari hasil wawancara peneliti terhadap salah seorang mahasiswa PTS di 

Kota Cimahi menyatakan bahwa “motivasi berprestasi sangat dipengaruhi 

oleh dorongan dari mahasiswa itu sendiri terkait dengan kemauan. Sedangkan 

faktor diluar individu itu sendiri, beliau mengatakan bahwa perlunya layanan 

perguruan tinggi terkait kualitas pembelajaran yang diberikan oleh dosen, 

fasilitas yang memadai, adanya ICT, keberadaan UKM sebagai penyalur 

aspirasi, bakat dan minat mahasiawa, serta pelayanan dari staf administrasi”.  

Terkait permasalahan di atas pentingnya pendidikan diselenggarakan 

dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal pokok yang mutlak 

dimiliki oleh dosen dalam proses pembelajaran adalah keteladanan. Dosen 

yang baik adalah yang mampu mendidik dengan teladan. Teladan merupakan 

unsur pokok yang dapat mempercepat proses pembentukan kepribadian 

mahasiswa. Proses belajar yang sesungguhnya tidak ditemukan di lingkungan 

peserta didik yang tidak memiliki semangat dan motivasi. Mereka yang 

keberadaannya tidak dibekali oleh semangat dan motivasi, tidak akan mampu 

memberdayakan diri untuk teori-teori ilmu pengetahuan, sebab mereka tidak 

mampu memfungsikan informasi yang diterima lewat pendengaran dan 

penglihatannya apabila  tidak diserta semangat dan motivasi. Oleh sebab itu, 

proses pembelajaran yang baik tidak terletak pada lamanya dosen 

menstransfer ilmu pengetahuan, tapi tergantung dari kemampuan dosen dalam 

membentuk semangat dan motivasi belajar kepada mahasiswa. 

Dalam rangka itulah, dosen dituntut untuk memberikan layanan 

akademik yang terbaik, seperti : pertama, melakukan diagnosa terhadap 

berbagai kebutuhan belajar mahasiswa, kedua, membantu memecahkan 

kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa; ketiga, memberikan layanan 



6 

 

 
Erna Susana, 2016 
PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN BUDAYA AKADEMIK TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI 
MAHASISWA KEPERAWATAN (D3) PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA CIMAHI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

dan perlakuan (treatment) belajar sesuai dengan kondisi, masalah, dan 

tuntutan kebutuhan belajarnya; keempat, melakukan evaluasi untuk melihat 

apakah kegiatan pembelajaran yang diberikan tersebut sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan minat, motivasi, dan kemampuan mahasiswa; kelima, 

menindaklanjuti hasil evaluasi dengan cara melakukan pengembangan 

terhadap semua potensi yang dimilki oleh mahasiswa. 

Selain itu, kualitas layanan perguruan tinggi, kualitas dosen, kualitas 

pengelola dan fasilitas yang tersedia pun mempengaruhi motivasi berprestasi 

mahasiswa. Banyak dimensi yang menjadi perhatian perguruan tinggi untuk 

meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Secara lebih spesifik, dimensi 

kualitas pelayanan pada perguruan tinggi, Kotler & Fox (1995:414) 

mengemukakan bahwa terdapat enam dimensi utama dalam kualitas 

pelayanan pada perguruan tinggi, yaitu: quality of instruction, academic 

advising, library resources, extracurricular activity,opportunities to talk with 

faculty members, job placement services. 

Pertama, dimensi quality of instruction (kualitas pembelajaran) 

berkaitan dengan kemampuan dosen/instruktur dalam penguasaan materi, 

menyampaikan materi, keramahannya, objektivitas dalam memberikan nilai, 

dan sebagainya. Kedua, dimensi academic advising (bimbingan akademik) 

bertalian dengan dosen yang menjadi pembimbing akademik dalam hal 

kontinyuitas, kesabaran, ketelitian, dan ketersediaan waktu dalam 

memberikan bimbingan akademik, dan sebagainya. Ketiga, dimensi library 

resources (sumber daya pendukung) meliputi ketersediaan laboratorium, 

perpustakaan, ruang kuliah, dan sebagainya. Keempat, dimensi 

extracurricular activity (aktivitas ekstra kurikuler) meliputi jumlah dan daya 

tarik berbagai aktivitas ekstra kurikuler, dukungan universitas terhadap 

kegiatan mahasiswa, dan sebagainya. Kelima, dimensi opportunities to talk 

with faculty members (aspek komunikasi dengan pimpinan/staf universitas) 

berkaitan dengan aspek kemudahan untuk menghubungi pimpinan/staf pada 
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tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi. Terakhir, dimensi 

job placement services (aspek pelayanan administrasi) meliputi kemampuan 

dan kecepatan staf bagian administrasi pada tingkat universitas, fakultas, 

maupun jurusan atau program studi, dalam memberikan pelayanan. 

Perguruan tinggi merupakan salah satu pusat pendidikan dan pengajaran 

dan sering dikatakan bahwa masa depan suatu bangsa terletak di bidang 

pendidikan. Dalam bidang pendidikan, terdapat hubungan yang erat antara 

sikap mahasiswa dan keberhasilan belajar. Terkait dengan kualitas layanan 

pendidikan, Pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Standar Nasional 

Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional 

Pendidikan tersebut terdiri atas : (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar 

kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar 

sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiayaan; dan 

(h) standar penilaian pendidikan. Secara konseptual, standar tersebut 

dianggap telah mewakili standar kualitas yang diharapkan. Namun, dalam 

praktiknya belum didukung oleh sistem, kultur dan kinerja mengajar, serta 

budaya belajar mahasiswa secara komprehensif. 

Penelitian sebelumnya A. Dirwan (2014 : 8) menyatakan bahwa 

sumbangan yang disebabkan oleh kualitas pelayanan terhadap motivasi 

berprestasi sebesar 20,7%, selebihnya merupakan sumbangan variabel atau 

faktor lain. Penemuan ini sejalan dengan pendapat Kurtz (1998 : 382), 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan yang diharapkan, 

akan memberikan kepuasan. Kepuasan terhadap pelayanan tentu akan 

menimbulkan semangat untuk berbuat yang lebih baik (prestasi). Kartika 

Dewi (2014 : 15) menyatakan bahwa sumbangan efektifitas layanan orientasi 

belajar terhadap motivasi berprestasi siswa memberi sumbangan sebesar 

23,5%. Mayangsari (2013 : 21) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
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pengaruh penerimaan orang tua terhadap motivasi berprestasi mahasiswa 

sebesar 17,2%. Ahmad Nasir dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

sumbangan efektif fasilitas belajar terhadap prestasi belajar sebesar 24,03%  

dan sumbangan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar sebesar 48,05%. 

Hasil wawancara berikutnya dilakukan pada salah seorang dosen PTS 

di Kota Cimahi, yang menyatakan bahwa “kurangnya motivasi berprestasi 

mahasiswa dipengaruhi oleh diantaranya lingkungan, baik lingkungan 

kampus, lingkungan pergaulan maupun keluarga. Lingkungan kampus berupa 

atmosfer atau budaya akademik yang tinggi, iklim belajar dan berprestasi 

yang tinggi yang dibangun oleh setiap elemen yang ada di kampus akan 

sangat mempengaruhi seberapa besarkah motivasi berprestasi pada setiap 

individu mahasiswanya. Keadaan budaya akademik di kampus ini masih 

kurang dan harus ditingkatkan dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung 

pada terciptanya nuansa yang berbau akademik. Jika budaya akademik telah 

ada dan telah dibangun di lingkungan kampus, maka setiap mahasiswa yang 

baru masuk kedalam kampus tersebut, sudah dapat dipastikan mereka akan 

langsung termotivasi untuk juga berprestasi seperti mahasiswa kebanyakan di 

kampus tersebut. Jika mampu direfleksikan untuk saling memperkuat akan 

nampak menjadi bagian strategis dan berpengaruh pada peningkatan kualitas 

intelektual, sosial dan moral dosen dan mahasiswa”.  

Berbagai penelitian terdahulu menemukan bahwa pengaruh budaya 

suatu bangsa terhadap prestasi pendidikan tidak sebesar yang diduga selama 

ini. Semula budaya suatu bangsa diduga sebagai faktor yang paling 

menentukan dalam peningkatan kualitas pendidikan, tetapi hal tersebut tidak 

terbukti. Penelitian serupa di bidang pendidikan menekankan suatu pemikiran 

bahwa “faktor penentu kualitas pendidikan tidak hanya dalam bentuk fisik, 

seperti keberadaan pendidik yang berkualitas, kelengkapan sarana dan 

prasarana seperti peralatan laboratorium, perpustakaan tetapi juga dalam 

wujud non fisik, yakni berupa budaya akademik”. Penelitian budaya 
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akademik di lingkungan FIP UNY tahun 2011 telah memberikan rekomendasi 

pentingnya pengembangan budaya akademik dosen dan mahasiswa (Farida 

Hanum dkk, 2011 : 4) salah satu hal yang memerlukan tindak lanjut atas 

penelitian budaya akademik tersebut adalah ditemukannya aspirasi 

mahasiswa tentang tipologi dosen ideal, baik menyangkut budaya pendidikan 

dan pembelajaran maupun budaya pendidikan dan penulisan karya ilmiah. 

Sementara hasil penelitian Thamrin, 2012 (dalam Eka Setiyorini 2014 : 531), 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara budaya akademik dan 

prestasi belajar dan Thantawy, 2004 (dalam Eka Setiyorini 2014 : 531), 

menyimpulkan bahwa siswa yang memiliki prestasi tinggi menggunakan 

budaya belajar yang sangat baik dalam kegiatan pembelajarannya. 

Budaya akademik dibentuk dan dimiliki oleh dosen, mahasiswa, 

pimpinan dan staf administrasi atau karyawan. Budaya fakultas sebagai dasar 

mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul 

di fakultas (Stolp and Smith dalam Farida Hanum, 2014 : 3). Budaya 

akademik dideskripsikan sebagai pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, 

mitos dan kebiasaan yang dibentuk dengan perjalanan panjang oleh fakultas 

dalam bidang akademik (Djemari Mardaoi, 2004 : 19). 

Budaya sekarang ini dipegang bersama baik oleh kepala sekolah, guru, 

staf administrasi maupun siswa, sebagai dasar mereka dalam memahami dan 

memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. 

(http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma_pdd_ms_depan_36.html). 

Pengaruh budaya atas prestasi siswa di Amerika Serikat telah dibuktikan 

lewat penelitian empiris. Budaya yang “sehat” memiliki korelasi tinggi 

dengan : a) Prestasi dan motivasi mahasiswa untuk berprestasi; b) sikap dan 

motivasi kerja dosen; c) produkstivitas dan kepuasan kerja dosen. Analisis 

budaya akademik harus dilihat sebagai bagian suatu kesatuan yang utuh. 

Artinya, sesuatu yang ada pada suatu budaya akademik harus dilihat dan 

dijelaskan dalam kaitan dengan aspek yang lain, seperti : a) rangsangan yang 

http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma_pdd_ms_depan_36.html
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tinggi terhadap prestasi; b) penghargaan yang tinggi terhadap prestasi; c) 

komunitas lembaga yang tertib; d) pemahaman tujuan lembaga; e) ideologi 

lembaga yang kuat; f) partisipasi orang tua mahasiswa dan masyarakat 

terhadap pengembangan lembaga; g) kepemimpinan dekan, pembantu dekan 

dan jurusan (program studi) dan h) hubungan akrab diantara dosen dan 

mahasiswa. Dengan kata lain, dampak budaya akademik terhadap prestasi 

mahasiswa meskipun sangat kuat tetapi tidaklah bersifat langsung, melainkan 

lewat berbagai variabel, antara lain seperti sermangat kerja keras dan 

kemauan untuk berprestasi. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seorang mahasiswa, 

misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu 

diselidiki sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam, 

mungkin ia tidak senang, mungkin sakit atau sedang mengalami problem 

pribadi dan lain-lain. Hal ini berarti pada diri anak tidak terjadi perubahan 

energi, tidak terangsang afeksinya untuk melakukan sesuatu, karena tidak 

memiliki tujuan atau kebutuhan belajar. Keadaan semacam ini perlu 

dilakukan daya upaya dan rangsangan dari luar agar tumbuh motivasi pada 

dirinya. Motivasi ekstrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi 

yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan 

dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas 

belajar. Namun demikian, kemungkinann besar keadaan mahasiswa/ peserta 

didik berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam 

proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi peserta didik, sehingga 

diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Dosen dan para penyelenggara pendidikan menghadapi kesulitan dalam 

membentuk jiwa mandiri di kalangan mahasiswa. Kesulitan tersebut salah 

satunya disebabkan oleh budaya akademik mahasiswa yang cenderung 

menggantungkan pada dosen secara utuh. Pendidikan pada dasarnya adalah 

bagian dari budaya proses pendidikan tak lain dari proses pembudayaan 
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peserta didik yang berada pada suatu ruang dan waktu yang selalu berubah. 

Iklim pembelajaran harus mampu mengkondisikan peserta didik agar mereka 

dapat membiasakan dan menyesuaikan diri dengan siklus zaman yang selalu 

berubah. Penyelenggaraan pendidikan di semua lapisan harus memperhatikan 

nilai-nilai budaya. Pendidikan diarahkan pada proses pembudayaan belajar 

dan proses pemberdayaan karakter peserta didik dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup dan budaya mutu di kalangan mahasiswa.  

Selain dibutuhkan iklim yang riang dan nyaman untuk meningkatkan 

rangsangan dan motivasi, diperlukan sarana pendukung yang memadai, 

seperti sumber bacaan dan fasilitas lain yang mendukung. Dalam hal ini 

pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan dan memperhatikan konsep dan prinsip 

penyelenggaraan tersebut berhubungan dengan materi, metodologi, sarana 

belajar, kebijakan, maupun manajemen pendidikan demi terciptanya motivasi 

berprestasi di kalangan mahasiswa. 

Rumusan ini mengartikan bahwa terdapat keterkaitan sikap belajar 

mahasiswa di perguruan tinggi dengan efek belajar yang dipengaruhi oleh 

budaya akademik dan motivasi terutama motivasi berprestasi. Seorang 

mahasiswa harus paham betul akan hal itu, bahwa ia berada dalam 

lingkungan yang dinamis dalam perubahan-perubahan, tuntutan prestasi 

sangat diperhatikan dalam lingkungan ini. Ia harus mempelajari perubahan 

lingkungan yang ada, harus mencari informasi yang berguna untuk mencapai 

tujuan dan target kuliah. Seorang mahasiswa harus bisa mengukur antara 

target yang ditetapkan dengan kemampuan yang ada. Kalau ia bisa menjaga 

keseimbangan tersebut, maka tujuan akan tercapai melalui target prestasi 

yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemahaman motivasi berprestasi 

merupakan suatu keharusan bagi individu yang ingin berhasil dalam 

mencapai tujuan dari target yang ditetapkan. 
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Merujuk pada teori yang telah dipaparkan, dengan kajian ilmiah dapat 

mengungkap dampak pentingnya motivasi berprestasi dikalangan mahasiswa. 

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan 

tersebut melalui penelitian yang berjudul PENGARUH KUALITAS 

LAYANAN DAN BUDAYA AKADEMIK TERHADAP MOTIVASI 

BERPRESTASI MAHASISWA KEPERAWATAN (D3) PADA 

PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA CIMAHI. 

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Sehubungan dengan dunia pendidikan, motivasi yang idealnya 

dimiliki mahasiswa adalah motivasi berprestasi, yang memiliki peranan 

penting dalam prestasi individu. Gambaran faktor-faktor yang merupakan 

variabel yang mempengaruhi motivasi berprestasi dituangkan dalam 

gambar berikut. 
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Gambar 1.1 

Identifikasi Faktor yang mempengaruhi  

Motivasi Berprestasi 

 

Penjelasan identifikasi masalah penelitian ini dijabarkan pada faktor-

faktor yang mempengaruhi diantaranya, menurut Fernald dan Fernald & 

Fernald dalam (Lili Garliah dan Fatma Kartika Sary Nasution dalam 

penelitiannya 2005:39) menyebutkan beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang yaitu: 1) keluarga dan kebudayaan 

(family and cultural), yaitu motivasi dapat dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial dan teman, pola asuh orang tua juga memberikan pengaruh terhadap 

motivasi berprestasi anak, 2) konsep diri (self concept), konsep diri 

merupakan bagaimana seseorang berfikir mengenai dirinya sendiri. 

Apabila dirinya percaya mampu melakukan sesuatu maka individu tersebut 

akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut sehingga berpengaruh 

dalam bertingkah laku, 3) jenis kelamin (sex roles) prestasi yang tinggi 

biasanya diidentikkan dengan maskulinitas, sehingga banyak para wanita 

belajar tidak maksimal khususnya wanita tersebut berada diantara para 

pria.  

Dalam penelitian ini faktor lingkungan sekolah bahwa kualitas 

layanan dan budaya akademik ikut mempengaruhi motivasi berprestasi 

mahasiswa. Menurut Morgan 1990 (dalam Mubiar, 2011 : 21) faktor 

tersebut adalah ; a) tingkah laku dan karakteristik model yang ditiru oleh 

anak melalui observational learning; b) harapan orang tua yang 

mengharapkan anaknya bekerja keras akan mendorong anak tersebut untuk 

bertingkah laku yang mengarah pada pencapaian prestasi (Eccles dalam 

Prabowo, 1998); c) lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial yang 

sangat erat hubungannya dengan motivasi berprestasi, d) penekanan 

kemandirian e) praktik pengasuhan anak oleh orang tua. 

Menurut McClelland untuk membuat sebuah pekerjaan berhasil, maka 

yang terpenting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Dia melakukan 
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penelitian yang sangat dalam mengenai motif dalam hubungan dengan 

kebutuhan untuk berprestasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

jatuh bangunnya negara-negara beserta kebudayaannya berhubungan erat 

dengan perubahan pada kebutuhan untuk beprestasi warganya (Alex 

Sobur, 2003 : 284).  

Hurlock (1996:217), “menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, 

remaja banyak sekali dipengaruhi oleh teman sebaya. Biasanya para 

remaja menghabiskan waktu dua kali lebih banyak dengan teman 

sebayanya daripada dengan orang tuanya.” Dalam hal tersebut remaja 

seringkali menjadi termotivasi oleh faktor lingkungan, terutama oleh 

temannya. Kehidupan remaja sering terjadi prestasi antara remaja satu 

dengan yang lain berbeda bisa mengungguli atau sebaliknya, maka 

diharapkan remaja harus pandai-pandai memilih teman dalam bergaul 

sehingga pengaruh positif bisa didapat dari teman sebaya. Motivasi 

berprestasi sangat dipengaruhi oleh peran orangtua dan kelauarga. Hasil-

hasil kebudayaan seperti hikayat-hikayat yang berisi pesan tentang tema-

tema prestasi yang diberikan kepada seorang anak bisa mendorong untuk 

meningkatkan prestasinya. Konsep diri yang ada pada diri individu juga 

memegang peranan penting dalam menimbulkan motivasi berprestasi, 

karena apabila individu juga memegang peranan penting dalam 

menimbulkan motivasi berprestasi, karena apabila individu percaya dirinya 

mampu untuk melakukan sesuatu, maka akan timbul motivasi dalam diri 

individu untuk melakukan hal tersebut (Fasti Rola, 2006:7). 

Motivasi berprestasi merupakan salah satu aspek kepribadian yang 

berorientasi pada hasil atau prestasi kerja yang dipengaruhi oleh 

lingkungan dan fasilitas. Hal ini sejalan dengan Adisasmito (2007:40-41) 

mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi motivasi 

berprestasi diantaranya adalah lingkungan dan fasilitas. Adedeji Tella 

mengutip beberapa pendapat; Eccles, et.all. (1988); Harter & Connell 

(1984:152) „different situational have different achievement attaining 
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values for children‟. Artinya, situasi yang berbeda mempunyai nilai 

motivasi yang berbeda bagi si anak. Sebagai contoh, seorang anak 

menunjukkan motivasi berprestasi di dalam akademik namun tidak 

menunjukkan motivasi dalam pekerjaan sekolah.  

Lingkungan kerja dan cita-cita, Ronald (1999:161) mengatakan bahwa 

orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi bekerja paling baik dalam 

suatu pekerjaan yang diikuti dengan pemecahan masalah seperti insinyur, 

ilmuwan. Selain itu berkaitan langsung dengan usaha personal dan hasil 

pekerjaan yang memuaskan seperti orang yang bekerja sebagai 

salesperson.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi 

individu dengan lingkungan dan fasilitas dapat mempengaruhi motivasi 

berprestasi seseorang. Faktor-faktor tersebut kemungkinan kuat memberi 

respon motivasi berprestasi yang berbeda antara mahasiswa satu dengan 

lainnya.  

Perbedaan dalam kebutuhan berprestasi sudah tampak sejak anak 

berusia lima tahun (Mc.Clelland, 1971; dalam Alex Sobur, 2003:285). 

Dengan demikian, kebutuhan berprestasi atau motivasi berprestasi sudah 

ada sejak kecil, yang kemudian ditumbuh kembangkan melalui interaksi 

dengan lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan pergaulan dan 

masyarakat pada umumnya. Daya pendorong bila berkembang dalam jiwa 

individu akan mampu mendorong ke arah suatu kegiatan yang lebih luas, 

dan dapat menimbulkan dampak positif dalam kehidupan. 

2. Rumusan Masalah 

Motivasi berprestasi merupakan kontributor penting dalam pencapaian 

prestasi di segala aspek kehidupan. Untuk itu, dalam upaya mencapai 

prestasi maksimal, serta perkembangan dan pembentukan budaya 

akademik memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, 

intervensi melalui proses pembelajaran, pembiasaan terus-menerus dalam 
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jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan serta harus 

dibarengi dengan kualitas layanan, nilai-nilai luhur yang diterapkan oleh 

Perguruan Tinggi. 

Melihat permasalahan di atas, bahwa penting sekali dibangun motivasi 

berprestasi mahasiswa dan apakah kualitas layanan dan budaya akademik 

mempengaruhi motivasi berprestasi mahasiswa, sehingga dalam hal 

tersebut penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1) Bagaimana deskriptif motivasi berprestasi mahasiswa pada perguruan 

tinggi swasta di Kota Cimahi ? 

2) Bagaimana deskriptif kualitas layanan pendidikan pada perguruan 

tinggi swasta di Kota Cimahi ? 

3) Bagaimana deskriptif budaya akademik pada perguruan tinggi swasta 

di Kota Cimahi ? 

4) Seberapa besar pengaruh kualitas layanan pendidikan terhadap 

motivasi berprestasi mahasiswa pada perguruan tinggi swasta di Kota 

Cimahi ? 

5) Seberapa besar pengaruh budaya akademik terhadap motivasi 

berprestasi mahasiswa pada perguruan tinggi swasta di Kota Cimahi ? 

6) Seberapa besar pengaruh kualitas layanan pendidikan dan budaya 

akademik terhadap motivasi berprestasi mahasiswa pada perguruan 

tinggi swasta di Kota Cimahi ? 

3. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik 

terkait kualitas layanan, budaya akademik dan motivasi berprestasi 

mahasiswa Keperawatan (D3) Pada Perguruan Tinggi Swasta di 

Kota Cimahi. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

sejauhmana faktor kualitas layanan dan budaya akademik 
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bersama-sama berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 

motivasi berprestasi mahasiswa.  

 

2. Tujuan Khusus 

a. Terdeskripsinya kondisi motivasi berprestasi mahasiswa pada 

perguruan tinggi swasta di Kota Cimahi  

b. Terdeskripsinya kualitas layanan pendidikan pada perguruan 

tinggi swasta di Kota Cimahi. 

c. Terdeskripsinya budaya akademik pada perguruan tinggi swasta di 

Kota Cimahi. 

d. Teranalisisnya pengaruh kualitas layanan pendidikan terhadap 

motivasi berprestasi mahasiswa pada perguruan tinggi swasta di 

Kota Cimahi. 

e. Teranalisisnya pengaruh budaya akademik terhadap motivasi 

berprestasi mahasiswa pada perguruan tinggi swasta di Kota 

Cimahi. 

f. Teranalisisnya pengaruh kualitas layanan pendidikan dan budaya 

akademik terhadap motivasi berprestasi mahasiswa pada 

perguruan tinggi swasta di Kota Cimahi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dari perspektif pengembangan teori, melalui penelitian ini diharapkan 

diperoleh masukan berupa prinsip-prinsip yang efektif dalam 

meningkatkan motivasi yang optimal berkaitan dengan motivasi 

berprestasi, seperti pemahaman motivasi berprestasi yang lebih mendalam 

dalam pembangun sumber daya manusia sejak awal. Prinsip tersebut 

sesuai dengan karakteristik pribadi yang memiliki semangat juang yang 

tidak pernah merasa puas terhadap hasil yang pernah dicapai dalam upaya 

mencapai standard excellence yang lebih tinggi (motivasi berprestasi).  
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Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan 

dasar teori sebagai titik tolak membentuk motivasi berprestasi di kalangan 

pelajar untuk melahirkan generasi muda yang tangguh dalam bersaing. 

Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah pembentukan 

kepribadian dengan membangun nilai-nilai yang tidak mudah putus asa, 

tekun, selalu ingin unggul dan bertanggungjawab melalui belajar adalah 

modal utama untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. 

Ketertinggalan bangsa bukan semata-mata disebabkan keterbatasan 

sumber daya alam, minimnya sumber daya manusia, dan infrastruktur 

yang kurang memadai, akan tetapi lebih pada rendahnya etos kerja sumber 

daya manusia dalam mengelola keberagaman problema untuk 

mempermudah peluang mencapai keberhasilan. 

 

 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 

meningkatkan motivasi berprestasi generasi mahasiswa dalam upaya 

bersaing dengan negara lain. Selain itu, penelitian ini sangat berguna untuk 

mengatasi masalah psiko-sosial berupa perilaku kekerasan dan dan 

menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu, seperti melakukan 

kejahatan untuk memperoleh sesuatu. Dampak positif lain yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah penerapannya dapat dilakukan di 

berbagai bidang lewat penyelenggaraan pelatihan yang sistematis terhadap 

lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Bagi mahasiswa, 

guna mencapai prestasi yang terbaik (cita-cita) harus memiliki motivasi 

berprestasi untuk memandu, mengarahkan dan memicu keinginan kuat 

dalam menghadapi persaingan dengan cara memperbaiki pola perilakunya.  
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