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ORIENTASI MASA DEPAN BIDANG AKADEMIK  

PADA MAHASISWA AKTIVIS 
 

Abstrak 
 

Orientasi masa depan bidang akademik adalah gambaran mengenai masa depan 

yang terbentuk dari sekumpulan sikap dan asumsi dari pengalaman masa lalu yang 

berinteraksi dengan informasi dari lingkungan untuk membentuk harapan, tujuan, 

aspirasi serta memberikan makna pribadi pada kejadian di masa depan. Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan orientasi masa depan 

mahasiswa aktivis dalam bidang akademik. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan 

untuk memahami subjek dalam dunia pengalamannya. Informan dalam penelitian 

ini berjumlah 82 orang dengan kriteria mahasiswa fakultas psikologi UMS 

minimal semester 3 dan aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan minimal 1 

tahun. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka. Hasil 

penelitian ini mendeskripsikan bahwa mahasiswa aktivis memiliki orientasi masa 

depan pada yang cukup baik di bidang akademik. Para mahasiswa aktivis 

memiliki pemikiran dan perencanaan yang jelas mengenai akademiknya. Selain 

itu mahasiswa aktivis mengikuti organisasi untuk mengasah skill, menambah 

teman, menambah wawasan dan pengalaman berorganisasi.  
 

Kata kunci :mahasiswa aktivis, orientasi masa depan bidang akademik 
 

Abstract 
 

Future orientation of the academic field is an overview about the future that is 

formed from a set of attitudes and assumptions of the past experiences of 

interacting with information from the environment to form expectations, goals, 

aspirations and provide personal meaning in future events. This research aims to 

understand and mendiskripsikan the orientation of future student activists in the 

academic field. The methods used in this research is qualitative with the 

phenomenology of approach aims to understand the subject in a world of 

experiences. Informants in this study amounts to 82 people with criteria for 

students faculty psychology minimum semester 3 UMS and active student 

organizations follow a minimum of 1 year. Instrument in this study using 

questionnaires. The results of this research describes that student activists have a 

future orientation on pretty good in academics. The student activists have clear 

thinking and planning about academic. Besides, it student activists follow 

organizations to hone skills, add to friends, adding insight and experience 

freedom.  
 

Keywords: student activists, the future orientation of the academic field 

 
1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pembinaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang menekankan pada upaya pengembangan aspek-aspek 



2 
 

pribadi peserta didik, baik dari segi jasmani maupun rohani. Pendidikan 

merupakan cara suatu negara dalam menyiapkan SDM yang unggul. Pendidikan 

Nasional itu sendiri bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan serta keterampilan. 

Lembaga pendidikan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan 

dengan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan nasional. Visi pendidikan nasional 

masih berkutat pada formalitas. Mahasiswa masih dihadapkan pada sistem 

pendidikan yang minus visi ini. Sempitnya wawasan insan akademik 

mengakibatkan mahasiswa ketinggalan informasi dan ilmu pengetahuan 

kontemporer. Karakter mental yang tidak kreatif menyebabkan mahasiswa malas 

menciptakan lapangan kerja sendiri. Formalitas gelar-gelar akademik dan ijazah 

masih menjadi tumpuan harapan yang dianggap bakal mengubah nasib seseorang. 

Realita di lapangan menggambarkan bahwa ijazah dan gelar akademik tidak 

banyak membantu dalam memperbaiki nasib dan masa depan seorang sarjana. 

Istilah perguruan tinggi ditafsirkan sebagai lembaga pendidikan tertinggi yang 

mendidik para calon sarjana dalam bidang keilmuan tertentu. 

Stigma yang berkembang di masyarakat bahwa faktor yang 

mempengaruhi prestasi akademik seseorang ialah taraf inteligensi (IQ) yang 

tinggi. Stotlz (Efendi, 2005) menjelaskan bahwa IQ tidaklah cukup untuk 

mencapai kesuksesan  karena orang-orang yang memiliki IQ tinggi belum tentu 

dapatmewujudkan potensi yang ada dalam dirinya.Ada juga seseorang yang 

memilikiIQ yang disertai dengan komponen EQ tinggi, namun mereka gagal 

untukmencapai kesuksesan.Hal ini dikarenakan seseorang tidak mampu bertahan 

dalamsuatu kegagalan dan memilih untuk berhenti (Hema & Guptas, 2015). 

Seorang mahasiwa akan memperoleh nilai tambah, jika tidak hanya sibuk 

dengan nilai akademis tetapi juga aktif berorganisasi karena dengan berorganisasi 

seseorang akan terbiasa bekerja sama dengan orang lain (work as a team), 

memiliki jiwa kepemimpinan (work as a leader), terbiasa bekerja dengan 

manajemen (work with management). Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan 

ketika memasuki dunia kerja.  
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Mahasiswa akan memiliki nilai tambah apabila tidak hanya fokus 

terhadap prestasi secara akademik tetapi juga aktif berorganisasi karena dengan 

berorganisasi seseorang akan terbiasa bekerjasama dengan orang lain, memiliki 

jiwa kepemimpinan, dan terbiasa bekerja dengan kemampuan memanajemen 

waktu.Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. 

Akan tetapi, di lapangan masih banyak mahasiswa yang enggan mengikuti 

kegiatan kemahasiswaan dan memilih untuk fokus dalam kegiatan akademik saja.  

Alasan yang mendasari seorang mahasiswa tidak mengikuti organisasi 

kemahasiswaan adalah karena takut nilai atas prestasi akademik mereka akan 

turun danmereka beranggapan bahwa kegiatan organisasi akan membuat 

mahasiswa menunda mengerjakan tugas akademik dan lebih mendahulukan 

kegiatan organisasi. 

Terdapat beberapa permasalahan sama yang dihadapi oleh mahasiswa 

yang aktif dalam orgnanisasi, diiantaranya adalah sulitnya membagi waktu secara 

baik antara kegiatan organisasi dengan kegiatan belajar. Selain itu, tidak sedikit 

mahasiswa yang nilai IPK menurun, sering terlambat masuk kuliah, kelelahan 

ketika kuliah sedang berlangsung (kadang tertidur saat perkuliahan), jarang 

mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lainlain.Semua itu merupakan konsekuensi 

yang harus diterima oleh mahasiswa yang aktif berorganisasi, sehingga 

mahasiswa tersebut dihadapkan pada pilihan sulit yaitu mereka harus memilih 

salah satu dari dua kegiatan yang diambilnya dan pasti akan mengesampingkan 

salah satu dari kegiatan tersebut. 

Awandatu (2007) mengemukakan bahwa mahasiswa tidak lagi 

menganggap kuliah atau akademis sebagai sesuatu yang menarik.Padahal, 

seharusnya sebagai mahasiswa, hal yang utama adalah kuliah. Terdapat hal yang 

mendasar yang perlu diketahui dan tidak boleh dilupakan, bahwa mahasiswa 

adalah pelengkap emotional excellence. Tetapi kadang yang terjadi justru 

sebaliknya.Banyak mahasiswa yang tidak kuliah sambil berorganisasi, tapi 

berorganisasi sambil kuliah, atau dalam bahasasederhananya bukan kuliah yang 

nomor satu, tetapi organisasilah yang nomor satu akibatnya nilainya jadi turun, 
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sering membolos kuliah, sering terlambat masuk kelas, jarang hadir di kerja 

kelompok, tidak lulus mata kuliah dsb. 

Bagi sebagian aktivis, di satu sisi kegiatan organisasi merupakan 

kegiatan yang menyenangkan dan dapat dijadikan sebagai pengalaman hidup di 

kemudian hari setelah lulus di perguruan tinggi. Sementara di sisi lainseorang 

mahasiswa juga memiliki sesuatu kewajiban yang harus dikejar yaitu memperoleh 

prestasi belajar yang baik. Untuk memperoleh prestasi belajar yang baik tidaklah 

mudah seperti membalikan telapak tangan, namun hal itu dapat tercapai apabila 

mahasiswa mampu dan mau berusaha secara optimal dan pantang 

menyerah.Sebagai mahasiswa keberhasilan menyelesaikan studi tepat waktu dan 

dengan prestasi yang memuaskan dapat dilakukan tanpa mengesampingkan 

kegiatan organisasi. 

Berdasarkan penggalian data awal dengan metode wawancara diperoleh 

informasi bahwa mahasiswa di fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakartamempunyai karakteristik prestasi yang beragam.Mereka tidak terlepas 

dari keinginannya untuk meningkatkan prestasi belajar.Namunsejauh ini, 

kenyataan menunjukkan bahwa tidak jarang ditemukan adanyasebagian 

mahasiswa yang lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, malas 

mengikuti perkuliahan dengan alasan karena kesibukannya mengikuti kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan yang tengah digelutinya.Dalam hal ini tak jarang juga 

mahasiswa terjebak dalamrutinitas pada kegiatan kemahasiswaan dan merasa 

sangat nyaman sehinggalebih memprioritaskan untuk aktif pada kegiatan tersebut, 

dan lalu mengesampingkan kewajiban inti sebagai mahasiswa. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengembangkan potensi 

mahasiswa secara optimal melalui kegiatan pengembangan minat bakat dan 

pemikiran konstruktif, kreatif-kritis, inovatif, dan produktif, baik dalam bidang 

pengembangan ilmu psikologi, dan organisasi, agar menjadi manusia yang unggul 

dan berkualitas di masa depan. Mahasiswa diberi peluang untuk mengikuti 

berbagai kegiatan diluar jam akademik, misalnya kegiatankemahasiswaan. 

Berdasarkan model rentang kehidupan perkembangan kognitif Schaie 

(Solomon, 2004) menyatakan bahwa mahasiswa semester enam yang memasuki 
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masa remaja akhir berada pada tahap pencapaian (achieving stage). Para pemuda 

tidak lagi mendapatkan informasi bagi kepentingan mereka sendiri, mereka 

menggunakan apa yang mereka ketahui untuk mengejar target akademik. 

Ada lima bidang yang seringkali diteliti dalam penelitian–penelitian 

orientasi masa depan pada remaja (Methaet dalam Nurmi, 2002) bidang tersebut 

adalah pekerjaan, pendidikan, pernikahan, kegiatan waktu luang dan aktualisasi 

diri. Dalam penelitian ini, hanya satu bidang yang diteliti ialah mengenai 

pendidikan, khususnya prestasi akademik pada mahasiswa aktivis. 

Pemikiran dan perencanaan yang dimiliki oleh mahasiswa tingkat akhir 

mengenai prestasi akademiknya disebut sebagai orientasi masa depan dalam 

bidang pendidikan. Jadi orientasi masa depan dalam bidang pendidikan adalah 

gambaran yang dimiliki oleh seseorang mengenai dirinya dalam konteks masa 

depan dibidang pendidikan. Karena menurut Nurmi (dalam Mazibuko, 2014) 

orientasi masa depan adalah gambaran yang dimiliki oleh seseorang mengenai 

dirinya dalam konteks masa depan. Gambaran tersebut meliputi harapan-harapan, 

tujuan-tujuan, standar-standar, perhatian, rencana-rencana dan strategi-strategi 

yang dimiliki oleh individu untuk mencapai tujuannya. Kemudian dalam hal ini 

melibatkan tiga proses yang salin berkesinambungan, yaitu menentukan minat dan 

tujuan yang ingin direalisasikan di masa depan, menyusun sejumlah rencana dan 

strategi untuk mewujudkan minat dan tujuan tersebut, serta mengevaluasi 

kemungkinan-kemungkinan terwujudnya rencana dan tujuan yang telah disusun. 

Orientasi masa depan adalah gambar individu mengenai masa depan 

mereka, sebagai kesadaran dan gambaran diri. Seperti otobiografi, yang 

menceritakan kisah hidup pribadi yang terdiri dari kesan – kesan penting 

kehidupan yang memberikan makna pada kehidupan mereka ( Seginer, 2009). 

Prestasi belajar yang baik tentu menjadi dambaan setiap mahasiswa, 

namun untuk mencapai hasil yang baik tentu tidak mudah tetapi diperlukanusaha 

yang optimal. Hasil prestasi belajar mahasiswa menjadi hal pentingkarena selain 

sebagai indikator keberhasilan suatu bidang studi tertentu, prestasi belajar 

mahasiswa akan menunjukkan indikator kualitas sebuah institusi pendidikan. 
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Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah 

laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan 

tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan 

bentuk hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan, 

dan keterampilan serta pemecahan masalah langsung dapat diukur atau dinilai 

dengan menggunakan tes yang berstandar. 

Tingkat keberhasilan yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti proses 

belajar mengajar atau kuliah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan dilakukan selama periode tertentu yang dapat diukur dengan 

menggunakan tes. Prestasi belajar mahasiswa ditunjukkan dalam Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK). Keberhasilan prestasi belajar mahasiswa yang ditandai dengan 

IPK umumnya didapat melalui suatu proses kuliah selama periode tertentu dan 

diukur dengan adanya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, keaktifan, dan partisipasi dalam kuliah. 

Dari uraian di atas, penelitian ini merumuskan bagaimana orientasi masa 

depan pada bidang akademik mahasiswa aktivis?. Maka dari itu peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul Orientasi Masa Depan Bidang Akademik Pada 

Mahasiswa Aktivis. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi yang  diungkap dengan kuesioner terbuka, 

dimana metode ini akan memahami dan mendeskripsikan mengenai orientasi 

masa depan akademik pada mahasiswa aktivis, pada mahasiswa aktivis Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa UMS yang aktif dalam 

organisasi kemahasiswaan. Pemilihan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik  purposive sample yaitu pemilihan kelompok subjek yang 

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki 

sifat yang sama dengan yang diinginkan (Hadi, 2004). Creswell (2012) 

menyatakan bahwa pemilihan informan penelitian dalam sebuah kajian kualitatif 

tidak melihat kepada jumlah ataupun kuantitas sampel, namun yang terpenting 
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adalah responden yang dipilih dapat memberikan data yang maksimal. Informan 

utama dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini: Mahasiswa 

Universitas Muhamadiyah Surakarta minimal semester 3 (tiga)., Mengikuti  

organisasi kemahasiswaan dan aktif minimal 1 tahun 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah kualitatif diungkap dengan kuisioner dengan pertanyaan 

terbuka. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan 

yang diisi oleh responden sendiri (Muslimin, 2002). 

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner terbuka. 

Angket terbuka memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan 

kalimatnya sendiri sesuai dengan pendapatnya, sehingga variasi jawaban dapat 

memperluas wawasan atau pandangan peneliti. Tujuan dari penggunaan metode 

ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai fakta, pendapat, atau sikap dari 

responden. Peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan 

masalah dan meminta kepada responden untuk menguraikan pendapat. 

Pada penelitian ini kuisioner diberikan secara langsung kepada informan 

kemudian langsung dikembalikan kepada peneliti setelah kuisioner selesai 

dikerjakan. Pembuatan kuesioner ini didasarakan pada teori yang diungkapkan 

oleh Nurmi (2002) yang menyatakan bahwa orientasi masa depan dilihat sebagai 

tiga proses psikologis yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Proses itu telah 

berlangsung secara bertahap dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Individu 

menentukan tujuan mereka dengan mempertimbangkan minat, nilai, dan harapan 

di masa depan. Selanjutnya mereka akan melakukan upaya untuk merealisasikan 

tujuan tersebut dengan cara melakukan berbagai perencanaan yang telah dibuat 

sebelumya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada informan penelitian, peneliti 

membagi temuan penelitian menjadi tiga bagian yaitu a) tahap motivasi, b) tahap 

pelaksanaan, c) tahap evalusi, penjabarannya sebagai berikut: 
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Tahap motivasi pada mahasiswa yang menjadi aktivis memiliki beberapa 

alasan diantaranya; ingin mengasah skill; menambah pengalaman; menambah 

teman; menambah wawasan dalam berorganisasi; dan untuk menyalurkan hobi/ 

bakat yang dimiliki. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa dengan mengikut 

organisasi kemahasiswaan akan membuka peluang untuk bisa mendapatkan 

beasiswa dan juga bisa berhasil di bidang organisasi itu sendiri. Meskipun para 

aktivis tersebut aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, mereka berharap bahwa 

prestasinya tetap baik, dan bahkan mengalami peningkatan. Para aktivis juga 

berharap bahwa dengan mengikuti organisasi mahasiswa mereka bisa 

memanajemen waktu dan manajemen diri dengan baik sehingga meskipun aktif 

berorganisasi mereka dapat lulus tepat waktu. Setelah aktif mengikuti organisasi 

ke depannya mereka berharap ada peningkatan prestasi di bidang akademik dan 

mampu menerapkan ilmu yang didapatkan di organisasi dalam kehidupan sehari-

hari. 

Tahap pelaksanaan menyebutkan bahwa para aktivis tersebut memiliki 

peranan yang cukup penting di organisasi yang mereka ikuti. Mereka juga 

berperan membantu teman-teman di organisasi yang sedang memiliki 

permasalahan. Kegiatan kuliah dan organisasi yang padat mengharuskan mereka 

untuk membuat skala piroitas dan jadwal kegiatan. Akan tetapi, ada beberapa dari 

mereka yang memang lebih mengutamakan kuliah dibandingkan kegiatan di 

organisasi. Dengan mengikuti organisasi ada beberapa hal yang dapat dipelajari 

yaitu, kemampuan manajemen waktu dan diri, kemampuan berbicara di depan 

umum, kemampuan problem solving, teamwork¸dan leadership. Untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut perlu dukungan baik dari alumni maupun 

teman dalam  hal dukungan moral maupun akademik. 

Tahap Evaluasi diperoleh informasi jika ada beberapa hal yang dapat 

dikembangkan dengan mengikuti organisasi mahasiswa sehingga dapat 

menunjang prestasi akademik, diantaranya  manajemen waktu, pemahaman ilmu; 

pencapaian prestasi di bidang organisasi; kepedulian terhadap anggota lain. 

Meskipun para aktivis disibukkan dengan aktifitas organisasi, mereka dapat 

meningkatkan prestasi akademik dengan cara mengatur waktu sebaik mungkin; 
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mengerjakan tugas dan laporan tepat waktu; meminta dukungan dari teman dan 

alumni; lebih mengutamakan hal-hal akademik; dan belajar bersama dengan 

teman-teman organisasi. Selain itu, mereka juga bisa membantu teman lain di 

organisasi agar lebih mengembangkan kemampuannya dengan cara memberikan 

masukan dan saling belajar; membantu memahami mengenai organisasi; 

memberikan support dan motivasi; serta mengingatkan mengenaik kewajiban 

utama yaitu kuliah. Adapun manfaat yang diperoleh dari mengikuti organisasi 

yaitu: belajar menemukan problem solving; Meningkatkan kemampuan softskill; 

melatih rasa percaya diri; manajemen diri dan manajemen waktu; meningkatkan 

prestasi akademik; dan menambah teman. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang 

ingin dicapai oleh mahasiswa ketika megikuti kegiatan organisasi khususnya yang 

berkaitan dengan orientasi masa depan di bidang akademik, antara lain 

meningkatkan bakat yang dimiliki, mengasah soft skill, belajar mengenai 

organisasi, kemampuan manajemen waktu, kemampuan problem solving, 

teamwork¸dan leadership Harapan lainnya adalah dengan mengikuti organisasi 

kemahasiswaan akan membuka peluang untuk bisa berhasil di bidang akademik 

dan organisasi itu sendiri. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan 

perencanaan yang dilakukan oleh mahasiswa aktivis yaitu dengan membuat 

jadwal kegiatan atau skala prioritas agar kegiatan perkuliahan dan organisasi 

mampu berjalan secara seimbang. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan dan 

sharing dengan alumni yang telah sukses mengenai tips dan trik agar sukses di 

organisasi dan sukses dalam prestasi akademik. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti 

memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak: Mahasiswa 

yang terlibat aktif di organisasi kemahasiswaan hendaknya membuat jadwal 

kegiatan antara kuliah dan organisasi sehingga kedua hal tersebut bisa berjalan 

dengan seimbang, Organisasi mahasiswa hendaknya mengadakan acara sharing 

dengan alumni terkait bagimana trik dan tips agar tetap aktif mencari ilmu di 

organisasi kemahasiswaan namun prestasi akademiknya semakin meningkat, 
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Organisasi mahasiswa membuat sebuah pelatihan skill untuk melatih anggotanya 

sehingga ilmu yang didapatkan di organisasi dapat menunjang ketika mahasiswa 

tersebut berada di masyarakat luas 
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