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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. 

Mahasiswa diartikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat 

perguruan tinggi, baik mereka yang belajar diperguruan tinggi negeri maupun 

swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi (Depdiknas, 

2008). Menurut Al-Adawiyah & Syamsudin (2008) mahasiswa adalah orang 

yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat terutama 

perannya sebagai agent of change (agen perubahan). Mahasiswa identik 

dengan kekritisan dalam berpikir dan setiap melakukan suatu tindakan. Bukan 

hanya sekedar akademik yang diunggulkan oleh seorang mahasiswa, akan 

tetapi soft skill termasuk dalam hal bersosialisasi dan berkomunikasi serta 

kontribusi nyata harus ada dalam diri mahasiswa. Maka dalam peranannya, 

mahasiswa dihadapkan pada dua peran, yang pertama mahasiswa 

bertanggungjawab sebagai pelajar yang sedang belajar dibangku perkuliahan 

sedangkan disisi lain juga mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat 

mereka melalui berbagai aktivitas diluar perkuliahan. 

Dalam aplikasinya pemenuhan proses pembelajaran dan pemenuhan 

minat bakat mahasiswa sudah disediakan oleh pihak perguruan tinggi. 

Pemenuhan minat bakat mahasiswa difasilitasi oleh organisasi mahasiswa. 

Organisasi mahasiswa merupakan tempat aktivitas mahasiswa di luar waktu 

belajar, relevan dengan kegiatan-kegiatan yang penuh kreatifitas dan 
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bermanfaat bagi masyarakat. Namun, dalam kenyataan tidak semua 

mahasiswa diperguruan tinggi bergabung atau ikut serta dalam organisasi 

mahasiswa. Dari 395 mahasiswa Program Studi S1 Kepearawatan yang aktif 

belajar hanya 34 mahasiswa yang berperan aktif dalam organisasi. Menurut 

Djojodibroto (2004) mahasiswa aktivis yaitu mereka yang berperan aktif 

dalam organisasi diluar waktu belajarnya, sedangakan mahasiswa non aktivis 

merupakan mahasiswa yang konsentrasinya hanya kepada akademik  

Mahasiswa dalam proses perkuliahan diperguruan tinggi akan 

ditentukan oleh prestasi belajar, parameter keberhasilan mahasiswa dalam 

belajar dapat dilihat dari nilai akademik atau indeks prestasi (IP). Menurut 

Fathurrohman & Sulistyorini (2012) prestasi belajar adalah suatu hasil yang 

telah diperoleh atau dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan atau 

dikerjakan. Dengan mengetahui prestasi belajar mahasiswa dapat diketahui 

kedudukan mahasiswa yang pandai, sedang atau kurang. 

Dalam memperoleh hasil belajar yang baik perlu didukung oleh 

dorongan atau motivasi yang kuat. Sehingga, antara prestasi belajar dan 

motivasi belajar merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan, keduanya harus 

seimbang karena akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini berlaku 

juga kepada setiap mahasiswa aktivis yang tidak bisa melepaskan motivasi 

belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, dan tidak menjadikan 

alasan atas kesibukkannya dalam hal berorganisasi. Menurut Fathurrohman & 

Sulistyorini (2012) motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa menurut 

mahasiswa menilai bahwa mahasiswa aktivis cenderung kurang memiliki 

motivasi belajar yang kurang karena waktunya terbagi oleh kegiatan-kegiatan 

organisasi sehingga untuk memperoleh prestasi belajar yang maksimal akan 

terkendala oleh waktu. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa dengan 

aktif di organisasi hanya akan menghambat proses pembelajaran/ akademik 

dan prestasi belajar mahasiswa. 

Berdasarkan data daftar aktivitas kuliah mahasiswa dari Biro 

Administrasi Akademik (BAA) menunjukan bahwa mahasiswa Program 

Studi S1 Keperawatan lulusan tahun 2012 dan 2013 yang menduduki 

peringkat 10 besar dalam angkatan tersebut lebih banyak diraih oleh 

mahasiswa non aktivis. Terbukti pada lulusan 2012 terdapat 2 mahasiswa 

aktivis yang masuk dalam peringkat 10 besar, sedangkan pada lulusan 2013 

terdapat 3 mahasiswa aktivis yang masuk dalam peringkat 10 besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa prestasi belajar mahasiswa Program Studi S1 

Keperawatan lulusan tahun 2012 dan 2013 lebih banyak diraih oleh 

mahasiswa non aktivis dibandingkan dengan mahasiswa aktivis. 

Selain itu, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus 

HMP S1 Keperawatan tahun 2012-2013 terlihat bahwa mahasiswa aktivis S1 

Keperawatan kurang begitu aktif dalam kompetisi akademik seperti 

olimpiade keperawatan, program kreativitas mahasiswa (PKM) dan diskusi 

atau debat keperawatan. 
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Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara 

motivasi belajar mahasiswa aktivis dengan prestasi belajar Program Studi S1 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara 

motivasi belajar mahasiswa aktivis dengan prestasi belajar mahasiswa 

Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Mempelajari hubungan motivasi belajar mahasiswa aktivis dengan 

prestasi belajar mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk mengetahui motivasi belajar mahasiswa aktivis program studi 

S1 keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk mengetahui prestasi belajar mahasiswa aktivis program studi 

S1 keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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c. Untuk mengetahui hubungan motivasi belajar mahasiswa aktivis 

dengan prestasi belajar mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan tentang prestasi belajar dikalangan 

mahasiswa aktivis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi masukan bagi kalangan aktivis kampus dan civitas akademika 

untuk mengevaluasi setiap aktivitasnya di organisasi kemahasiswaan dan 

kewajibannya sebagai peserta didik di perkuliahan. 

b. Menumbuhkan minat mahasiswa S1 keperawatan untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 

c. Memberi masukan kepada pihak yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Keaslian Penelitian 

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dan 

berhubungan dengan peneliatian ini adalah:  

1. Febriana, dkk. (2013). “Hubungan Antara Keaktifan Organisasi dengan 

Prestasi Belajar (Indeks Prestasi) Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 
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hubungan antara keaktifan organisasi dengan prestasi belajar (indeks 

prestasi semester) mahasiswa ilmu keperawatan UI. 

2. Kurniawati & Lonardi (2013). “Hubungan Antara Metakognisi dengan 

Prestasi Akademik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga yang Aktif Berorganisasi di Organisasi Mahasiswa Tingkat 

Fakultas”. hasil analisis data penelitian diperoleh nilai sebesar -0,032 

yang artinya kedua variabel berkorelasi negatif dan tidak ada hubungan 

antara metakognisi dengan prestasi akademik pada populasi penelitian 

ini. 


