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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

  Setiap mahasiswa pada dasarnya mempunyai dorongan atau penggerak 

untuk melakukan kegiatan belajar di perguruan tinggi untuk mencapai tujuan 

belajar yang diinginkannya. Dorongan atau penggerak itulah yang kita sebut 

dengan motivasi. (Uno, 2006 hlm. 1) “motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang bertingkah laku, dorongan ini berada pada diri seseorang 

yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan 

dalam dirinya”. Senada itu, (Suryabrata, 1981 hlm. 72)  menjelaskan, ”Motivasi 

merupakan keadaan dalam pribadi seseorang, yang mendorongnya untuk 

melakukan aktifitas tertentu guna mencapai suatu tujuan”. 

  Berdasarkan pendapat di atas, motivasi merupakan dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang untuk bertindak untuk mencapai tujuan yang 

diinginkannya. Motivasi itu dimulai dari perasaan untuk mau atau tidak 

melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana diungkapkan McDonald (Hamalik, 

2004 hlm. 173) ” motivasi itu merupakan suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai 

tujuan”. 

 Dalam kaitannya dengan belajar motivasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar yang terletak pada aspek psikologis 

mahasiswa, (Syah, 1995 hlm.133) “Banyak faktor yang mempengaruhi kuantitas 

dan kualitas perolehan hasil belajar siswa/mahasiswa. Namun, yang lebih esensial 

diantaranya. kecerdasan siswa, sikap, bakat, minat siswa dan motivasi siswa”.  

Mahasiswa merupakan sekelompok individu yang sedang menuntut ilmu di 

perguruan tinggi dengan jurusan tertentu. Mahasiswa diharapkan mendapatkan 

pembelajaran dan pengalaman yang dapat menambah ilmu mereka selama masa 

perkuliahan. Demi tercapainya hal tersebut, pihak universitas menyusun materi 

yang berkaitan dan berguna untuk diajarkan pada para mahasiswanya dan 
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kemudian memberi tugas dan ujian untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Namun, dari pengamatan yang dilakukan peneliti, 

terlihat banyak mahasiswa yang tidak mempedulikan tujuan dari pemberian tugas 

dan ujian itu sendiri dan menganggapnya sebagai suatu beban yang ingin 

dihindari. 

Keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada kecemerlangan otak. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa atau mahasiswa. 

Sikap, kebiasaan, dan keterampilan belajar mempunyai andil cukup besar dalam 

menentukan keberhasilan siswa atau mahasiswa. Oleh karena itu, siswa atau 

mahasiswa harus berusaha untuk memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, 

keterampilan belajar yang memadai, dan berusaha menghindari atau mengatasi 

hambatan-hambatan belajar (Sangalang,1985 hlm. 1). 

Keberhasilan belajar siswa atau mahasiswa juga dipengaruhi oleh motivasi 

berprestasi. Motivasi merupakan “suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam 

diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah 

lakunya” (Handoko, 1992 hlm. 2).  

Kondisi siswa atau mahasiswa yang malas, kurang bergairah dalam belajar, 

masa bodoh, kurang menyukai tugas yang menantang dan lebih menyukai tugas 

yang mudah dan tidak banyak memerlukan pemikiran merupakan indikasi dari 

motivasi berprestasi siswa atau mahasiswa yang rendah. Sebaliknya siswa atau 

mahasiswa yang motivasi berprestasinya tinggi nampak dalam perilaku yang rajin, 

bergairah dalam belajar, aktif, menyukai tugas tugas menantang (Moekijat, 

2001hlm.77). 

Penelitian Wahyuti (2004) menunjukkan bahwa motivasi berprestasi 

memiliki 

peranan yang cukup penting bagi individu dalam mencapai keberhasilan yang 

diinginkan. Kuat lemahnya motivasi berprestasi yang dimiliki individu sangat 

mempengaruhi individu itu dalam mencapai prestasi yang diinginkan. 

Hasil penelitian Suyanti (1994) menunjukkan bahwa mahasiswa yang 

memiliki 



3 
 

 
Yucky Putri Erdiyanti, 2017 
BIMBINGAN BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BERPRESTASI   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

motivasi berprestasi tinggi pada umumnya mencapai prestasi belajar yang tinggi 

dibandingkan mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Ziglar dalam 

Herdiyanto (Sangalang, 1985 hlm. 2) menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi mendorong tercapainnya prestasi belajar. Artinya motivasi berprestasi 

berperan penting dan sangat menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa 

atau mahasiswa. Para ahli menyimpulkan bahwa sukses seorang siswa atau 

mahasiswa terletak pada cara hidupnya yang teratur, termasuk pula teratur dalam 

hal belajarnya.  

Prinsip-prinsip cara belajar yang baik baru bermanfaat bila dilaksanakan 

secara teratur setiap hari. Belajar diandaikan makan. Makan tidak dapat 

dipaksakan sekaligus banyak untuk jangka waktu tertentu, demikian juga belajar 

tidak dapat diblokir sekaligus dalam waktu yang lama menjelang ujian. 

Mahasiswa yang sukses ialah mereka yang belajar teratur setiap hari yaitu teratur 

dalam mengikuti pelajaran, menyusun catatan, membaca, dan berpikir. Cara hidup 

teratur ini harus menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar secara teratur menuntut diri 

seseorang untuk berdisiplin 

Menghadapi   kehidupan   perkuliahan,   banyak   tantangan   dan masalah 

yang juga dialami oleh mahasiswa. Salah satunya adalah menurunnya motivasi  

untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik. Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  

oleh  Mc Cormick  dan  Carrol  (Siregar,  2006)  terhadap  para mahasiswa  pada  

suatu  Universitas, diperoleh  hasil  bahwa  30%  dari  mahasiswa tingkat  

pertama,  dinyatakan  gagal  untuk  lanjut  ke  tingkat  berikutnya. Selain  itu,  

50%  dari  mahasiswa  yang  gagal  tersebut,menyelesaikan  masa  belajarnya  di 

Universitas  tersebut  dalam  jangka  waktu  5  tahun.  Mc Cormick  dan  Carol  

(Siregar,  2006)  menyatakan  bahwa  salah  satu  penyebabnya  adalah  rendahnya 

motivasi berprestasi pada para mahasiswa tersebut. 

Hasil penelitian Dellawaty (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara motivasi berprestasi dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa tingkat akhir Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri 

Malang (rxy = -0,353, sig.= 0,010 < 0,05). Semakin tinggi motivasi berprestasi 
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mahasiswa tingkat akhir maka semakin rendah prokrastinasi akademiknya. Hasil 

analisis deskriptif menunjukkan bahwa mahasiswa tingkat akhir Fakultas 

Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang cenderung memiliki motivasi 

berprestasi yang rendah.Sedangkan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Pendidikan 

Psikologi Universitas Negeri Malang memiliki tingkat prokrastinasi akademik 

yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan kepada: (1) 

mahasiswa. memanfaatkan waktu dengan baik dan mengembangkan tanggung 

jawab pribadi karena berkaitan erat dengan motivasi berprestasi (2) universitas. 

menyelenggarakan program yang dapat menumbuhkan motivasi berprestasi 

seperti seminar mengenai bagaimana cara mengembangkan motivasi berprestasi 

dan memberi beasiswa kepada mahasiswa (3) peneliti selanjutnya. dapat 

mengembangkan penelitian dengan menggunakan faktor lain yang memiliki 

pengaruh sama dan lebih memperluas populasi penelitian yang digunakan. 

Penelitian Marina Dwi Mayangsari (2012) mengemukakan bahwa 

penerimaan orang tua memiliki peranan penting terhadap motivasi berprestasi 

mahasiswa sebesar 0,664 point, sebanyak 42,3% mahasiswa memiliki motivasi 

berprestasi sedang, dengan 41,3 tingkat penerimaan orang tuanya juga berada  

pada kategori yang sama, besarnya peranan penerimaan orang tua terhadap 

motivasi berprestasi 17,2%, sedangkan 82,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel 

yang tidak diteliti. 

Motivasi memegang peranan penting sebagai faktor pendorong, penggerak, 

dan pengarah aktivitas belajar seseorang. Motivasi mendorong mahasiswa 

mengembangkan kreativitas dan insiatif serta memelihara ketekunan dalam 

belajar, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi peningkatan 

prestasi mahasiswa. 

 Hasil penelitian Nur Azizah (2010, online tersedia pada 

http//www.infoskripsi.com/upload/2010/12/ hubungan-motivasi berprestasi 

dengan roktanisi akademik.pdf) menunjukan mahasiswa memiliki sikap tidak 

bersungguh sungguh dalam mengikuti pelajaran, memiliki perasaan bosan dalam 

melakukan sesuatu, kurang memiliki tujuan yang jelas dalam pencapaian belajar, 
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mengerjakan tugas tidak tepat waktunya, dan memiliki sikap putus asa. 

Kurangnya motivasi dalam belajar diduga kuat menjadi penyebab 

ketidakoptimalan percapaian prestasi dalam bidang akademik. 

Rendahnya motivasi belajar mahasiswa akan membuat mereka tertarik pada 

hal-hal yang negatif. Raymond J.W dan Judith (2004 hlm.22) mengungkapkan 

bahwa secara harfiah anak- anak tertarik pada belajar, pengetahuan, seni (motivasi 

positif) namun mereka juga bisa tertarik pada hal–hal yang negative seperti 

minum obat- obatan terlarang, pergaulan bebas dan lainnya. Motivasi belajar 

anak-anak muda tidak akan lenyap tapi ia akan berkembang dalam cara-cara yang 

bisa membimbing mereka untuk menjadikan diri mereka lebih baik atau juga bisa 

sebaliknya. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh orang tua dan guru. 

Motivasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas 

atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Secara psikologi, berarti 

usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Jadi dengan adanya motivasi dalam diri 

seseorang sebagian besar tujuan yang di rencanakan akan akan tercapai atau 

menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek itu dapat tercapai. 

Berprestasi merupakan idaman setiap mahasiswa di universitas, baik itu 

prestasi di bidang belajar, pribadi, sosial maupun karir. Prestasi yang pernah 

diraih oleh mahasiswa akan menumbuhkan motivasi baru untuk menjalani 

aktivitas di Universitas. Motivasi merupakan kekuatan, dorongan, keinginan yang 

terdapat dalam diri mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa bertindak atau 

berbuat, sehingga motivasi berprestasi yang tinggi mendorong mahasiswa untuk 

fokus pada pencapaian prestasi. Mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi ketika menghadapi permasalahan akan melakukan cara-cara yang positif 

untuk memecahkan masalahnya, seperti bertanggung jawab terhadap pribadinya 

dan belajar dengan sungguh-sungguh. 
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Menurut Mc.Clellan (1953 hlm.78) ”Achiement  motivation should be 

characterzed by high hopes of success ranther than by fear of failure” artinya 

setiap manusia harus mempunyai harapan yang tinggi dan tidak takut akan 

kegagalan. Mc.Clelland (1953 hlm.78) mengatakan “motivasi berprestasi 

merupakan kecenderungan peserta didik dalam mengarahkan dan 

mempertahankan tingkah laku untuk mencapai suatu standar prestasi”. Pencapaian 

standar prestasi digunakan oleh mahasiswa untuk menilai kegiatan yang pernah 

dilakukan. Mahasiswa yang menginginkan prestasi yang baik akan menilai 

kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Berprestasi di bidang akademik harus dirasakan oleh mahasiswa. 

Dengan kebutuhan berprestasi, mahasiswa dapat terpacu untuk melakukan 

hal hal yang dapat menghasilkan prestasi ke tingkat yang diinginkan. 

Dengan prestasi mahasiswa menjadi bangga akan diri sendiri. Pada proses 

pencapaian prestasi dapat terjadi, seperti kebiasaan menunda yang 

menghambat mahasiswa mencapai prestasi yang optimal. 

Ciri ciri mahasiswa yang mempunyai motivasi rendah yaitu kurang 

memiliki tanggung jawab pribadi dalam mengerjakan suatu aktivitas, 

memiliki program dalam aktivitas tetapi tidak didasarkan pada rencana dan 

tujuan yang realistik serta lemah pelaksanaannya, bersikap apatis dan tidak 

percaya diri, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, tindakannya kurang 

terarah pada tujuan, tidak memiliki sikap inovatif dan kreatif dalam 

mempergunakan cara belajar, tidak memiliki sikap gigih dan giat dengan 

cara yang kreatif untuk menyelesaikan tugas sekolahnya, dan tidak 

memanfaatkan waktu dalam belajar sehingga memperoleh hasil belajar yang 

kurang maksimal.  

Bimbingan dan konseling sebagai suatu sub sistem pendidikan 

memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian proses pembelajaran, 
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yaitu dengan memfasilitasi mahasiswa agar mampu mencapai 

perkembangannya dengan optimal, salah satunya melalui upaya peningkatan 

prestasi akademik peserta didik. Upaya peningkatan prestasi akademik salah 

satunya dapat diawali oleh pengembangan motivasi berprestasi. Layanan 

bimbingan dan konseling yang dapat diberikan untuk membantu mahasiswa 

dalam mengembangkan motivasi berprestasi ialah bimbingan belajar. 

Bimbingan belajar dirasa tepat untuk membantu mahasiswa dalam 

menemukan cara belajar yang tepat, mengatasi kesulitan belajar, dan cara 

mengatur waktu dalam belajar, khususnya ditunjukkan untuk 

mengembangkan potensi diri peserta didik agar mampu menemukan dan 

menciptakan cara yang cocok dalam belajar (Sukardi, 2002 hlm. 464). 

Sehingga, motivasi berprestasi peserta didik perlu ditingkatkan, apabila 

mahasiswa memiliki motivasi berprestasi yang rendah maka akan 

menimbulkan permasalahan lainnya yang dapat menghambat proses belajar 

dan aktualisasi mahasiswa di jenjang perkuliahan. 

Usaha untuk meningkatkan motivasi berprestasi dapat dilakukan 

dengan melaksanakan intervensi dalam bentuk layanan bimbingan akademik 

yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling (konselor). Dengan 

diselenggarakannya bimbingan belajar di sekolah, diharapkan peserta 

didikakan memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga memperoleh 

prestasi yang optimal. Agar bimbingan belajar dapat berjalan dengan 

optimal, maka perlu dilaksanakan secara terjadwal dan terpadu di 

universitas. 

Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana bimbingan belajar 

yang efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa. 

2.        Pertanyaan Penelitian  

  Masalah utama di atas diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

a. Seperti apa profil motivasi berprestasi mahasiswa? 
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b. Bagaimana rancangan bimbingan belajar yang layak menurut pakar dan 

praktisi untuk meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa? 

c. Bagaimana gambaran efektivitas program bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa?   

   

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum ini menghasilkan program bimbingan akademik untuk  

meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan dan 

rekreasi. 

 Tujuan khususnya penelitian ini yaitu untuk menghasilkan fakta empirik 

tentang:  

1. Profil motivasi berprestasi mahasiswa. 

2. Program bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

mahasiswa. 

3. Efektivitas program bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi mahasiswa.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

mahasiswa dengan bimbingan akademik di setting universitas. Hasil penelitian ini 

akan dapat memberikan manfaaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis hasil penelitian bermanfaat untuk memperkaya 

pengetahuan dalam bidang bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa. 

 

2.      Manfaat Praktis 
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Secara spesifik, hasil penelitian bermanfaat untuk dijadikan masukan 

dalam setting universitas untuk pemberian layanan bidang bimbingan 

akademik bagi mahasiswa untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

mahasiswa. Universitas, dapat menggunakan data hasil penelitian untuk 

merumuskan kebijakan terkait upaya-upaya universitas untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi mahasiswa serta program-program universitas yang 

mengarah pada upaya pengembangan diri mahasiswa terutama yang 

berhubungan dengan aspek akademik. 

  

E. Asumsi Penelitian 

Asumsi-asumsi penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Motivasi berprestasi merupakan kecenderungan seseorang dalam 

mengarahkan dan mempertahankan tingkah laku untuk mencapai suatu 

standar prestasi. Pencapaian standar prestasi digunakan oleh siswa untuk 

menilai kegiatan yang pernah dilakukan. Siswa yang menginginkan 

prestasi yang baik akan menilai apakah kegiatan yang dilakukannya telah 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Pencapaian standar prestasi 

digunakan oleh mahasiswa untuk menilai kegiatan yang pernah 

dilakukan (Mc.Clelland 1953 hlm.78) 

2. Orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan sangat senang 

kalau berhasil memenangkan suatu persaingan dan berani menanggung 

segala resiko sebagai konsekwensi dari usahanya untuk mencapai tujuan 

(Gellerman 1963 hlm. 67). 

3. Mahasiswa yang bermotivasi tinggi (motivasi berprestasi) akan 

melakukan upaya-upaya atau usaha dengan frekuensi dan intensitasnya 

tinggi. Bila hal ini terjadi, maka keberhasilan belajar siswa akan terjadi. 

Dengan kata lain mahasiswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar 

memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Semakin 

tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, 
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maka semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya (Keller dalam H 

Nashar,2004 hlm.77). 

4. Dalam kegiatan akademik, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri mahasiswa yang menimbulkan kegiatan 

akademik, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan akademik dan 

memberikan arah pada kegiatan akademik, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Santrock) 

5. Mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi memiliki 

keterlibatan yang intens dalam aktivitas akademik tersebut, rasa ingin 

tahu yang tinggi, mencari bahan-bahan yang berkaitan untuk memahami 

suatu topik dan menyelesaikan tugas yang diberikan (Brophy) 

 

F. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian yang menggambarkan keseluruhan dan proses dan cara  

Berpikir tentang penelitian, diilustrasikan pada Gambar 1.1 di bawah ini. 
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