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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan seorang yang terdaftar di perguruan tinggi baik dari 

sekolah tinggi, institut, politeknik, akademi, ataupun universitas. Abdullah (2016) 

mendefinisikan individu yang terdaftar di suatu perguruan tinggi dan belajar di 

perguruan tinggi disebut sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang berusia 18-25 tahun 

dapat digolongkan menjadi emerging adulthood (Gunawati, Sri, Anita, 2006). Pada 

masa ini mahasiswa dapat melakukan segala hal yang diinginkan serta dapat 

mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya. Mahasiswa dinilai memiliki 

intelektualitas yang tinggi sehingga dapat berpikir kritis, memiliki kecerdasan 

dalam berpikir untuk bertindak maupun perencanaan. Mahasiswa dianggap 

memiliki kapasitas tinggi dalam memahami konsep, memetakan permasalahan dan 

mencari solusi dari suatu permasalahan (Hulukati & Djibran, 2018).  

Menjadi mahasiswa bukan lagi belajar tentang pengetahuan tertentu, namun 

mahasiswa diharapkan dapat belajar hal lain, seperti bagaimana dirinya belajar ikut 

serta dalam suatu organisasi, belajar menjadi seorang yang bertanggung jawab, 

menjadi seorang pemimpin, mampu mengatur waktu dengan baik, dan mampu 

mempertahankan prestasi dibidang akademik maupun non akademik, 

menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, dan mencapai gelar sarjana. Hal-hal 

tersebut yang menjadi kewajiban bagi seorang mahasiswa. Hanya saja, ada 
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mahasiswa yang tidak berhasil mempertahankan nilai akademiknya dan tidak 

berhasil dalam meraih gelar sarjana mereka. Permasalahan yang ditemui oleh 

mahasiswa sebagian besar terkait dengan perkuliahan, seperti kesulitan dalam 

menentukan prioritas akademik, memiliki manajemen waktu yang buruk, beban 

tugas yang banyak, prestasi akademik yang rendah, serta banyaknya tuntutan lain 

yang harus dihadapi ketika menjalani perkuliahan (Sagita, Daharnis, Syahniar, 

2017). Tuntutan utama dari mahasiswa adalah mempertahankan prestasi belajar, 

karena apabila tidak berhasil memenuhi standar nilai yang ditetapkan akan ada 

konsekuensi drop out yang harus dihadapi oleh mahasiswa.  

Menurut Rifa’i (2016), drop out menjadi suatu predikat atau keterangan 

bagi individu yang tidak mampu melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, 

atau belum terselesaikannya masa studi yang telah ditentukan. Mahasiswa yang 

drop out adalah mahasiswa yang tidak dapat lulus pada masa evaluasi ditengah 

masa studinya atau evaluasi batas akhir masa studinya. Fenomena drop out kerap 

sering terjadi di Indonesia. Jika melihat dari data Statistik Pendidikan Tinggi 

Indonesia, tingkat nasional mahasiswa drop out tiap tahunnya meningkat. Statistik 

Pendidikan Tinggi Indonesia menuliskan angka putus kuliah atau drop out dari 

tahun ketahun mengalami perubahan jika dilihat skala nasional. Tahun 2017 

sebanyak 195.176 orang dengan persentase 2.8%, tahun 2018 sebanyak 245.810 

orang dengan presentase 3%, pada tahun 2019 sebanyak  698.261 orang dengan 

persentase 8% (RISTEKDIKTI, 2017, 2018, 2019). Menurut data terakhir tahun 

2019, terdapat 5 provinsi dengan persentase mahasiswa drop out tertinggi, yaitu 
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D.K.I. Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur 

(KEMDIKBUD, 2017, 2018, 2019).       

Mahasiswa yang tidak dapat mencapai requirement tertentu sehingga tidak 

dapat mempertahankan nilainya, sehingga membuat dirinya harus di drop out bisa 

saja disebabkan karena faktor kurangnya motivasi berkuliah dan berprestasi.  

Banyak faktor yang menyebabkan drop out pada mahasiswa. Faktor-faktor tersebut 

antara lain kurangnya motivasi belajar dan berprestasi, rendahnya motivasi 

mahasiswa pada perkembangan akademiknya, kondisi ekonomi yang tidak 

mendukung perkuliahan, kualitas layanan pendidikan dan fasilitas yang kurang 

memadai (Hasbullah, 2018). Berdasarkan uraian faktor tersebut, motivasi 

berprestasi menjadi indikator penting yang menentukan keberhasilan mahasiswa 

dalam studinya.  

Motivasi berprestasi merupakan usaha individu mencapai kesuksesan atau 

memenangkan kompetisi dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki berupa 

prestasi diri sendiri maupun orang lain (McClelland, 1987). Lindgren (1976) juga 

menambahkan motivasi berprestasi merupakan dorongan dari dalam diri individu 

yang berkaitan dengan prestasi individu, seperti memahami, mengatasi segala 

masalah, dapat mengatur lingkungan sosial maupun fisik, dapat memelihara 

kualitas kerja yang baik, dapat  bersaing, dan juga individu dapat unggul dari yang 

lain. Motivasi berprestasi yang tinggi menjadi bekal individu untuk sukses bagi 

individu karena dapat membangun semangat belajar, kepercayaan diri, ambisi 

mencapai kesuksesan dan lainnya, motivasi berprestasi juga menjadi pendorong 
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individu untuk kuat menghadapi tantangan dalam mencapai kesuksesan 

(Fredericksen, 2018).  

Atikinson (1957). mengatakan bahwa motivasi berprestasi terdiri dari dua 

aspek antara lain keinginan individu untuk berusaha mencapai suatu keberhasilan 

(hope of success) yang dikembangkan dari motive for sucsess dan kecenderungan 

individu untuk menghindari kegagalan (fear of failure) yang dikembangkan dari 

motive to avoid failure. Tingginya motivasi berprestasi individu dipengaruhi 

beberapa faktor seperti kekuatan, kegagalan, nilai, self-efficacy, usia, jenis kelamin, 

pengalaman, kemungkinan untuk sukses (McClelland, 1987). 

Adanya faktor motivasi berprestasi pada mahasiswa dapat memberikan 

kesuksesan individu dibidang akademik individu sendiri. Untuk mencapai 

kesuksesan individu akan menemukan hambatan yang beragam. Namun karena 

adanya motivasi yang tinggi untuk berprestasi, individu diharapkan bisa 

mengatasinya. Ketika individu memiliki motivasi tinggi maka dirinya dapat 

bertahan ketika menghadapi tantangan karena individu memiliki motivasi yang 

tinggi sehingga membuat dirinya dapat menyelesaikan dengan baik. Dengan 

motivasi yang tinggi membuat individu memiliki keinginan untuk sukses dengan 

cara mengerjakan sesuatu dengan baik dan semaksimal mungkin. Sudihartono 

(2009) mengatakan dengan adanya motivasi berprestasi dapat membuat individu 

bertahan ketika mengalami tantangan hidup sehingga dirinya bisa mencapai 

kesuksesan.  

Menurut McClelland (1987) self-efficacy dapat mempengaruhi motivasi 

berprestasi individu. Individu yang memiliki self-efficacy tinggi dirinya akan 
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mampu mempertahankan prestasinya, self-efficacy akan mempengaruhi bagaimana 

dirinya terus termotivasi untuk berprestasi. Jika individu yakin pada dirinya, maka 

individu memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Jika individu tidak yakin 

dengan dirinya, maka motivasi berprestasi individu tersebut rendah. Tingkat self-

efficacy setiap individu berbeda, ada yang tinggi self-efficacy ada yang rendah self-

efficacy.  

Academic self-efficacy dikhususkan dalam konteks akademik dan berfokus 

pada keyakinan individu tentang diri mereka sendiri tugas akademis. Menurut 

Sachitra & Bandara (2017), academic self-efficacy merupakan kepercayaan akan 

diri sendiri atas kemampuannya untuk berhasil melakukan kegiatan dibidang 

akademik di tingkat yang diinginkan. Academic self-efficacy merupakan perasaan 

yakin pada dirinya sendiri saat dirinya dapat melakukan aktivitas belajar, berusaha 

mencapai akademik yang baik (Baron & Byrne, 2004). Academic self-efficacy 

didefinisikan oleh Chemers, Hu, & Garcia (2001) sebagai kepercayaan diri individu 

dalam penguasaan mata pelajaran akademis. Academic self-efficacy ada dalam diri 

individu untuk melatih ukuran pengendalian terhadap fungsi diri individu (Bandura, 

1997). Jika academic self efficacy dikaitkan dengan akademik dapat diartikan 

keyakinan individu tentang kemampuan yang dimiliki, kompetensi dirinya dalam 

mengarahkan motivasi, kemampuan berpikir, mencapai tujuan, mengerjakan tugas, 

mengatasi tantangan akademik lainnya. 

Menurut Warsito (2009), ada individu yang kurang yakin akan kemampuan 

akan potensi yang dimilikinya, kurangnya kemampuan tersebut terkadang membuat 



6 
 

 

  

individu tidak berusaha mengatasi masalah yang ditemukan ketika menjalani 

perkuliahan, dan juga kurangnya keseriusan individu dalam menjalani 

pendidikannya. Itu sebabnya penting bagi seseorang memiliki motivasi guna 

memacu dirinya untuk terus menjalankan pendidikannya dan menghasilkan 

prestasi. Individu yang memiliki academic self-efficacy tinggi akan merasakan 

manfaat dalam menyelesaikan tugasnya seperti terus memiliki motivasi berprestasi 

yang tinggi, belajar lebih cepat dari sebelumnya, melakukan dan menuntaskan 

tanggung jawabnya dengan sangat baik, mempunyai semangat dan ambisi yang 

tinggi, dan juga memiliki prestasi dalam bidang yang diingini dan keahliannya 

menurut Santrock (2008). 

Faktor academic self-efficacy tidak cukup untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi individu. Mahasiswa memerlukan banyak dukungan dari luar 

lingkungannya agar tetap terus termotivasi berprestasi. Dukungan sosial dari 

lingkungan merupakan faktor psikologis lain yang memberikan pengaruh terhadap 

motivasi berprestasi individu (Tezci, Seger, Gurga, & Aktan, 2015). Dukungan 

sosial adalah suatu tindakan suportif yang didapatkan oleh individu dari orang lain 

(Voigt, 2009; Sarafino, 2008). Dengan adanya dukungan sosial individu dapat 

mencegah dampak negatif yang berkepanjangan dari situasi sulit dalam kehidupan 

(Sikora, 2019). Barrera (dalam Voigt, 2009) dukungan sosial terbagi dalam dua 

jenis, yaitu dukungan yang diterima (perceived social support) dan dukungan yang 

diberikan (enacted social support). Individu bisa mendapatkan dukungan sosial dari 

orang tua, guru, teman, pasangan, dan lainnya Santrock (2008). 
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Dikutip dari Kompas.com pada Minggu (23/7/2018), LinkedIn melakukan 

survei yang mengikutsertakan 1000 responden di seluruh Indonesia rentan usia 16-

36 tahun, terdapat 58% profesional muda tidak bekerja di bidang yang diinginkan, 

13% yang bekerja di bidang yang diinginkan. Meskipun 13% profesional muda ini 

bekerja di bidangnya, mereka memiliki halangan ketika ingin meraih cita-citanya 

yaitu tidak mendapat dukungan dari orang tua. Hal ini menjadi gambaran bahwa 

dukungan orang tua menjadi peranan penting untuk mahasiswa dapat memilih dan 

mendukung jenjang karir anak kedepannya. Sebelum orang tua mendukung pilihan 

karir yang diinginkan anak, orang tua terlebih dahulu mendukung dalam akademik 

anak.  

Hanya saja terkadang ada orang tua yang tidak memperhatikan kehidupan 

akademik anaknya. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

Hoover & Shandler (2005) dengan hasil bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan 

anak maka orang akan cenderung mengurangi keterlibatan dalam pendidikan anak. 

Karena orang tua menganggap bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya anak 

dirinya dapat mengatur, mengatasi, menjalani proses belajar. Kurangnya dukungan 

orangtua terhadap akademik anak dapat memberikan dampak seperti tidak dapat 

mempertahankan prestasi akademiknya dan tidak dapat meraih cita-cita yang 

diinginkan. Individu membutuhkan dukungan lain dari lingkungannya untuk dapat 

meningkatkan motivasi berprestasinya. Sehingga ketika individu dapat 

meningkatkan motivasi berprestasi dirinya akan mempertahankan nilai yang baik 

agar ketika di dunia kerja individu memiliki pegangan nilai yang baik ketika di 

masa kuliah dahulu.  
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Meningkatnya motivasi berprestasi diperlukan dukungan dari lingkungan 

individu tersebut. Pengaruh lain menurut Santrock (2008) bahwa adanya pengaruh 

dari teman sebaya, orang tua, guru, mentor atau orang lainnya dapat memberikan 

pengaruh pada motivasi berprestasinya. Dukungan dari orang terdekat seperti 

keluarga dan orang tuanya dapat mempengaruhi motivasi berprestasi individu. 

Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Vitoroulis dkk 

(2012) dukungan yang diterima oleh individu dari orangtua dan teman dapat 

memprediksikan secara singkat nilai anak terhadap motivasi akademis dan 

pendidikannya. Penelitian lain dari Bagci (2016) menunjukan adanya hubungan 

positif antara dukungan sosial dari keluarga, dan teman sebaya terhadap motivasi 

akademis dan karir.  

Berkaitan dengan dukungan sosial, orang tua juga berperan dalam 

meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa. Pernyataan tersebut didukung 

dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Fawzyah dkk (2019) terhadap siswa 

di SMAN 2 Solok, disimpulkan dukungan orang tua memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi individu. Individu 

membutuhkan peran orang tua untuk mendukung dirinya berprestasi. Karena orang 

tua dapat menjadi penanggung jawab bagi individu untuk keperluan perkuliahan. 

Dukungan orang tua merupakan salah satu aspek yang penting untuk 

menumbuhkan motivasi berprestasi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Hawadi 

(2003) dukungan dari orang tua dapat membuat anak berprestasi. 

Adapun penelitian ini dilakukan karena melihat pemaparan teori motivasi 

berprestasi yang dikemukan oleh McClelland bahwa tinggi rendahnya motivasi 
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berprestasi pada individu dipengaruhi oleh self-efficacy dan orang tua. Peneliti ingin 

mengonfirmasi kembali teori menurut McClelland dengan melihat fenomena 

berupa meningkatnya jumlah mahasiswa drop out tiap tahunnya, oleh sebab itu 

penelitian ini dilakukan dengan partisipan mahasiswa yang relevan untuk 

memastikan teori tersebut. Dengan melihat jumlah data yang terbilang cukup 

singnifikan jumlahnya, maka penelitian ini dilakukan untuk memastikan adanya 

pengaruh academic self-efficacy dan dukungan orang tua terhadap motivasi 

berprestasi dilakukan dengan partisipan yang relevan. Pemastian ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa konsep dan faktor teori menurut McClelland (1987) 

masih relevan dengan keadaan saat ini. Dengan begitu hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya.  

Penelitian terdahulu memberikan bukti secara konsisten bahwa dukungan 

sosial yang diterima individu berhubungan dengan pencapaian akademik (Ahmed 

et al., 2010; Chen, 2005; Li et al., 2018; de la Iglesia, Stover, & Liporance, 2014). 

Meskipun banyak penelitian yang berkaitan dengan motivasi berprestasi terhadap 

siswa siswi SD SMP SMA, masih sedikit penelitian yang berkaitan dengan 

mahasiswa. Kebanyakan penelitian yang dilakukan hanya melihat pengaruh 

dukungan sosial dari orang tua, teman, guru peneliti melakukan penelitian yang 

melihat faktor lain. Faktor yang dasarnya dari dalam diri individu, yaitu efikasi diri 

yang berkontekskan pada akademik yaitu academic self-efficacy. Selain itu peneliti 

ingin melihat pengaruh dari sisi mana yang dapat meningkatkan motivasi 

berprestasi mahasiswa, apakah dari dalam diri academic self-efficacy atau dari luar 
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dari dukungan orangtua. Dan ingin melihat seberapa berpengaruhnya faktor 

tersebut bagi motivasi berprestasi mahasiswa.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Mayor:  

Apakah ada pengaruh academic self-efficacy dan dukungan orang tua 

terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa di Surabaya?  

Minor: 

1. Apakah ada pengaruh academic self-efficacy terhadap motivasi berprestasi 

pada mahasiswa di Surabaya? 

2. Apakah ada pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi berprestasi 

pada mahasiswa di Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mayor:  

Mengetahui pengaruh academic self-efficacy dan dukungan orang tua 

terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa di Surabaya.  

Minor:  

1. Mengetahui pengaruh academic self-efficacy terhadap motivasi berprestasi 

pada mahasiswa di Surabaya. 
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2. Mengetahui pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi 

berprestasi pada mahasiswa di Surabaya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu Psikologi Pendidikan mengenai masalah dukungan orang tua dan motivasi 

berprestasi pada  mahasiswa.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

1. Bagi Mahasiswa  

Dirharapkan menambah wawasan tentang academic self-efficacy dan 

dukungan orang tua sehingga bisa menjadi acuan dalam menerapkan 

motivasi berprestasi mahasiswa. Dan dapat memberikan masukan atau 

evaluasi kepada mahasiswa mengenai hubungannya dengan orang tua 

sehingga dapat meningkatkan motivasi berprestasi.  

2. Bagi Orang tua  

Menambah wawasan bagi orang tua untuk mempersiapkan diri dengan 

baik untuk meningkatkan motivasi berprestasi anak. Dan dapat memberikan 

penjelasan dan masukan mengenai pentingnya dukungan orang tua dalam 

meningkatkan motivasi berprestasi anak  

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Memberikan informasi mengenai variabel yang berhubungan dengan 
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academic self-efficacy, dukungan orang tua, motivasi berprestasi. 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi wawasan maupun data 

untuk penelitian selanjutnya terkait variabel- variabel ini. 

 


