
 

 

9 

 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Motivasi Berprestasi 

 

1. Definisi Motivasi 

Usmara menjelaskan bahwasannya motivasi berasal dari kata motif 

yang bermakna sebagai kebutuhan yang terdapat dalam diri individu, yang 

mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan. 

Motif tidak bisa untuk diamati secara langsung melainkan diwujudkan 

dalam bentuk perilaku individu yang berupa dorongan, stimulus, ataupun 

sesuatu yang dapat membangkitkan tenaga dari individu untuk melakukan 

suatu tindakan atau perbuatan (Ridha, 2020). Sedangkan Damanik, (2020) 

menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang muncul dalam 

diri seseorang untuk bertingkah laku. Dorongan tersebut terdapat dalam diri 

individu yang menjadi penggerak untuk melakukan sesuatu misalnya 

dorongan untuk belajar, dorongan untuk berprestasi atau dorongan untuk 

bekerja. Daft mengartikan motivasi sebagai kekuatan yang muncul dari 

dalam ataupun luar diri individu yang berfungsi sebagai pembangkit 

semangat dan juga ketekunan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

(Septianti, 2017). 

Motif dan motivasi sendiri cukup sulit untuk dibedakan dan 

dipahami dikarenakan antara motif dan motivasi memiliki makna yang 

hampir sama. Rahmawani, (2008) memberikan batasan definisi antara motif 

dan motivasi yakni jika suatu kebutuhan dirasa sangat mendesak untuk 

segera dipenuhi, maka disini motif serta daya penggerak menjadi aktif. Motif 

yang aktif tersebut yang dinamakan motivasi. Motif merupakan suatu 

dorongan kebutuhan dalam diri individu yang perlu untuk dipenuhi agar 

individu yang bersangkutan bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, 

sedangkan motivasi merupakan situasi yang mampu untuk menggerakkan 

individu guna mencapai tujuan dari motifnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motif 

adalah suatu situasi atau kebutuhan yang menjadi dasar atau penggerak 

individu untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Sedangkan 

motivasi merupakan suatu situasi yang menggerakkan individu untuk 

mencapai kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya.
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2. Definisi Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi menurut Murray (dalam Damanik, 2020) 

merupakan suatu dorongan atau motif yang berfungsi untuk mengatasi 

rintangan dan hambatan serta berusaha untuk melakukan tugas-tugas yang 

ada dalam waktu yang secepat dan seefisien mungkin. Sedangkan menurut 

Santrock motivasi berprestasi merupakan suatu keinginan dalam diri 

individu yang menjadi penggerak untuk mengerjakan sesuatu guna 

mencapai standar kesuksesan serta melakukan suatu usaha untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Arvyaty, Faad Maonde, 2016). 

Schunk dkk, (2012) juga mendefinisikan motivasi berprestasi 

sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan aktivitas yang diarahkan 

guna mencapai tujuan yang diharapkan (prestasi).  Lebih lanjut Schunk dkk, 

(2012) mengatakan bahwa motivasi berprestasi tidak dapat dilihat secara 

langsung melainkan dilihat melalui munculnya suatu tindakan tertentu. 

Sedangkan McClelland menjelaskan bahwa motivasi berprestasi merupakan 

suatu keingingan atau dorongan untuk melakukan suatu tugas yang mengacu 

pada standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh individu, serta berusaha 

untuk mencoba cara-cara baru untuk mencapai tujuan-tujuannya (Sujadi, 

2018).  

Mengacu pada berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi berprestasi merupakan suatu kondisi, dorongan, keinginan 

pada diri individu yang menjadi penggerak untuk melakukan suatu 

aktivitas/kegiatan dengan sebaik, secepat dan seefisien mungkin serta 

berusaha mencapai standar prestasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

3. Indikator Motivasi Berprestasi 

Schunk dkk, (2012) menjelaskan indikator-indikator dari motivasi 

berprestasi adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan Tugas 

Pemilihan suatu tugas yang disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimilikinya. 

b. Kegigihan 

Konsisten terhadap pengerjaan tugas-tugasnya meskipun menemui 

hambatan-hambatan di dalamnya. 

c. Usaha 

Melakukan berbagai macam cara guna mencapai tujuan yang ingin 

dicapainya (prestasi). 
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4. Karakteristik Motivasi Berprestasi 

Schunk dkk, (2012) menjelaskan karakteristik individu yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah sebagai berikut: (a) individu 

cenderung memilih suatu tugas dengan tingkat kesulitan yang tidak terlalu 

sulit dan tidak terlalu mudah. Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. (b) individu 

mampu mencari cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul 

dalam pengerjaan tugasnya. (c) individu mengerahkan segala kemampuan 

yang dimilikinya dalam pengerjaan tugas-tugas guna mencapai tujuan yang 

ingin dicapainya. Sedangkan Djaali, (2007) menjelaskan karakteristik 

individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah sebagai berikut: 

(a) cenderung menyukai tugas-tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi 

yang tinggi. (b) menyukai tantangan dalam pengerjaan tugas. (c) menyukai 

adanya umpan balik dari pengerjaan tugas-tugasnya. (d) lebih sering 

mengerjakan tugas secara individual serta berkeinginan untuk menjadi yang 

terbaik dari yang lain. (e) lebih fokus pada rencana masa depannya. (f) tidak 

berorientasi pada uang, status atau keuntungan lain, namun hal tersebut akan 

dicari ketika menjadi lambang prestasi atau suatu keukuran keberhasilan. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi 

McClelland (dalam Sujadi, 2018) menyebutkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi berprestasi adalah pengetahuan, kemampuan, 

ketekunan, usaha, orientasi pada tujuan, penghargaan dan juga hukuman.  

Sedangkan Nasreen dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi adalah keterlibatan orang 

tua, status sosial ekonomi, serta tekanan dari teman sebaya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi dapat dibagi menjadi 

dua poin besar yakni faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor instrinsik 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri seperti 

pengetahuan, kemampuan, usaha, fokus pada tujuan. Sedangkan faktor 

ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri individu seperti dukungan 

dari orang tua, tekanan ekonomi, konformitas teman sebaya, penghargaan 

serta hukuman.  
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B. Mahasiswa 

1. Definisi Mahasiswa 

Hartaji mendefinisikan mahassiswa sebagai peserta didik aktif 

dalam perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, 

institut serta universitas (Indriyani & Handayani, 2018). Sarwono 

mendefinisikan bahwasannya mahasiswa merupakan setiap individu yang 

secara legal dan resmi terdaftar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di 

perguruan tinggi dengan usia berkisar antara 18 hingga 30 tahun (Kurniawati 

& Baroroh, 2016). Lebih lanjut Knopfemacher menjelaskan bahwa 

mahasiswa adalah individu-individu calon sarjana yang memiliki 

keterlibatan dengan perguruan tinggi, dididik, serta diharapkan nantinya 

akan menjadi orang-orang intelektual (Kurniawati & Baroroh, 2016). 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh di atas maka dapat 

disimpulkan bahwasannya mahasiswa adalah peserta didik yang aktif dan 

juga terdaftar secara resmi pada lembaga terkait (Dikti) guna mengikuti 

kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi serta mendapatkan gelar 

sarjana.  

 

2. Mahasiswa Pekerja 

Bekerja menurut Blum merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang yang dilatar belakangi oleh adanya keinginan dari individu 

untuk melakukannya (Dudija, 2011). Harapannya dengan bekerja, individu 

tersebut dapat mencukupi kebutuhannya baik kebutuhan materi maupun 

kebutuhan sosial psikologisnya. Sedangkan menurut Dudija, (2011) bekerja 

merupakan suatu kondisi atau jabatan yang didapatkan dari kegiatan secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh upah dalam bentuk 

uang maupun barang. 

Mengacu kepada penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa mahasiswa pekerja merupakan seseorang yang aktif dan terdaftar 

dalam perkuliahan serta aktif pula dalam dunia pekerjaan dengan tujuan 

untuk mengisi waktu luang dan menambah pundi-pundi penghasilan guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Timbang menambahkan bahwa 

seorang mahasiswa akan menjadi dewasa yang sempurna ketika mahasiswa 

tersebut tidak hanya aktif dalam dunia perkuliahan saja namun juga aktif di 

luar kegiatan-kegiatan akademik dalam kampus, salah satunya adalah 

dengan bekerja (Indriyani & Handayani, 2018). 
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Menurut Pradnya (dalam Rahayu, 2018) terdapat beberapa faktor 

yang menjadi penyebab mahasiswa memilih untuk kuliah sambil bekerja 

antara lain: 

a. Tekanan ekonomi 

b. Ingin meringankan beban orang tua serta membiayai kuliah 

c. Ingin mandiri 

d. Mencari pengalaman baru 

e. Mengisi kekosongan waktu . 

Sedangkan menurut Jacinta (dalam Dudija, 2011) menyebutkan 

bahwa mahasiswa yang bekerja dilatar belakangi oleh: 

a. Kebutuhan Finasial 

Kebutuhan finansial berkaitan dengan ekonomi seperti gaji dan bonus 

yang diperoleh dari hasil bekerja. 

b. Kebutuhan Bersosialisasi 

Kebutuhan bersosialisasi berkaitan dengan interaksi dengan orang 

sekitar di lingkungan pekerjaan. 

c. Aktualisasi Diri 

Bekerja menjadi salah satu cara untuk menemukan arti hidupnya melalui 

pekerjaan yang dilakukannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi mahasiswa kuliah sambil bekerja adalah 

keinginan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, mencoba untuk mandiri, 

memperkaya diri dengan pengalaman-pengalaman baru, memperluas relasi 

serta berekspresi/berkreasi. 

Dudija, (2011) menyebutkan terdapat beberapa dampak positif yang 

diperoleh oleh mahasiswa ketika kuliah sambil bekerja di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mampu untuk melakukan sesuatu dengan praktis. 

Mahasiswa tidak hanya mampu untuk berhadapan dengan teori-

teori saja melainkan juga bisa mengaplikasikan teori-teori yang 

didapatkan dalam perkuliahan ke dalam lingkungan pekerjaannya. 

b. Mahasiswa mampu berpikir kreatif 

Pengalaman yang didapatkan dari dunia pekerjaannya sedikit 

banyak akan berpengaruh terhadapjiwa kewirausahaannya. 

c. Mahasiswa lebih memiliki sikap profesionalisme 

Dalam dunia pekerjaan mereka dibiasakan dengan tekanan-tekanan 

yang dinamis dan kompetitif sehingga kesempatan untuk melakukan 

tindakan manipulatif akan semakin kecil. Akibat dari hal tersebut 

membuat mahasiswa memiliki bibit-bibit sikap profesionalisme dan 
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seiring dengan berjalannya waktu sikap tersebut akan menjadi ciri khas 

dari mahasiswa tersebut. 

Selain manfaat, ternyata ada juga dampak negatif bagi mahasiswa 

yang kuliah sambil bekerja. Mardelina mengungkapkan bahwasannya 

terdapat dampak negatif dari kuliah sambil bekerja antara lain sebagai 

berikut: tersitanya waktu untuk belajar dikarenakan beban dan tanggung 

jawab dari pekerjaan, lalai dalam mengerjakan tugas, tidak fokus ketika 

kegiatan pembelajaran. Selain itu Rahayu, (2018) juga menambahkan bahwa 

mahasiswa berpotensi untuk drop out dari kampusnya dikarenakan 

keasyikan bekerja. Dikhawatirkan mahasiswa akan lebih mementingkan 

urusan pekerjaannya sehingga melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa 

yakni kuliah. 

 

3. Mahasiswa Non Pekerja 

Jamaludin, (2016) mendefinisikan tentang mahasiswa non pekerja 

adalah mahasiswa yang belum terlibat dalam aktivitas dalam pekerjaan 

dikarenakan mahasiswa tersebut ingin fokus untuk pembelajaran dalam 

perkuliahan. Sejalan dengan hal tersebut, Dudija juga mendefinisikan 

mahasiswa non pekerja merupakan mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi serta tidak sedang melakukan aktivitas yang 

berhubungan dengan dunia pekerjaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan mahasiswa 

non pekerja merupakan peserta didik yang terdaftar aktif dalam perguruan 

tinggi untuk menempuh perkuliahan serta tidak memiliki keterlibatan 

aktivitas dalam dunia pekerjaan. 

Mahasiswa non pekerja dalam proses pekuliahannya lebih banyak 

beraktivitas perkuliahan di dalam kelas daripada aktivitas-aktivitas lain 

seperti bekerja. Hal tersebut tentunya membawa dampak positif tersendiri 

bagi mahasiswa non pekerja di mana mereka mempunyai waktu luang yang 

lebih banyak. Waktu luang tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa 

untuk  belajar serta aktif dalam kegiatan akademik. Selain dampak positif, 

ada juga dampak negatif bagi mahasiswa yang tidak bekerja yakni 

kurangnya aktivitas di lapangan khususnya di lingkungan pekerjaan. Selain 

itu mahasiswa yang tidak bekerja juga cenderung kurang berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan lingkungan luar kampus khususnya lingkungan 

pekerjaan. 
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C. Kerangka Berpikir 

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar secara resmi di 

Perguruan Tinggi dan sedang menempuh pendidikan guna memperoleh 

gelar pendidikan. Tugas dari mahasiswa sendiri adalah mengikuti proses 

pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Berdasarkan status dari mahasiswa, mahasiswa dapat dibagi menjadi dua 

golongan yakni mahasiswa pekerja dan mahasiswa non pekerja. 

Mahasiswa pekerja merupakan mahasiswa yang tidak hanya aktif 

pada kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kampus saja melainkan juga 

aktif menjalani aktivitas lain yakni bekerja. Alasan mereka memilih untuk 

kuliah sambil bekerja adalah mengisi kekosongan waktu, menambah skill 

dan pengalaman baru yang tidak didapatkan dalam perkuliahan, serta 

tekanan ekonomi. Dampak positif dari kuliah sambil bekerja yakni 

mendapatkan skill dan pengalaman yang baru, mendapatkan tambahan 

penghasilan, memperluas relasi sosial dan lain sebagainya. Sedangkan 

dampak negatif dari kuliah sambil bekerja adalah kurangnya waktu belajar 

untuk mengerjakan tugas-tugas, kurangnya waktu istirahat, terpecahnya 

fokus mahasiswa antara kuliah dan juga bekerja. 

Mahasiswa non pekerja adalah mahasiswa yang hanya aktif dalam 

kegiatan perkuliahan saja baik di dalam kampus maupun di luar kampus. 

Alasan mereka memilih kuliah tidak sambil bekerja adalah ingin fokus 

dengan perkuliahan. Harapannya ketika fokus dengan kegiatan perkuliahan, 

mahasiswa dapat menyelesaikan masa studinya dengan tepat waktu. 

Dampak positif dari kuliah tidak sambil bekerja adalah mahasiswa 

cenderung lebih memiliki banyak waktu untuk belajar dan dapat fokus 

dengan kegiatan perkuliahan. Sedangkan mahasiswa yang kuliah tidak 

sambil bekerja cenderung kurang mendapatkan pengalaman serta skill baru 

di lingkungan pekerjaan yang tidak bisa didapatkan di dalam perkuliahan. 

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang diwajibkan kepada 

mahasiswa (baik mahasiswa pekerja maupun mahasiswa non pekerja) 

sebagai syarat kelulusan guna mendapatkan gelar sarjana. Skripsi harus 

dikerjakan oleh mahasiswa secara invdividual. Dalam pengerjaannya 

mahasiswa dituntut untuk memilih topik penelitian yang berbeda antara satu 

sama lain. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa mampu 

secara individual memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian serta 

melatih kemampuan dari mahasiswa dalam mengerjakan suatu karya tulis 

ilmiah. Mengingat lamanya waktu yang diperlukan dalam pengerjaan 

skripsi, maka mahasiswa membutuhkan dorongan/motivasi kuat supaya 
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dapat menyelesaikan skripsinya dengan maksimal dan tepat waktu. Motivasi 

yang diperlukan dalam pendidikan adalah motivasi berprestasi. 

Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan pada diri individu 

untuk mempertahankan aktivitas tertentu yang diarahkan pada suatu tujuan 

tertentu (prestasi). Indikator dari motivasi berprestasi adalah sebagai berikut: 

(a) pemilihan tugas-tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dari 

individu tersebut. (b) kegigihan dalam menghadapi hambatan-hambatan 

yang muncul ketika mengerjakan tugas. (c) usaha dari individu dalam 

mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Individu yang memiliki tingkat 

motivasi berprestasi tinggi cenderung akan mengerahkan segala kemampuan 

yang dimilikinya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Selain itu individu 

juga mampu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam 

pengerjaan tugas-tugasnya. 

Sejak semester genap tahun 2020, terdapat perbedaan proses 

pengerjaan skripsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya 

skripsi dapat dikerjakan di kampus sambil melakukan bimbingan dengan 

dosen pembimbing, namun saat ini hal tersebut tidak dapat dilakukan 

dikarenakan adanya Pandemi COVID 19.  

COVID 19 merupakan suatu wabah baru yang muncul dan 

menyebar secara luas sejak awal tahun 2020. Banyak aktivitas-aktivitas yang 

dibatasi oleh pemerintah guna mencegah semakin menyebarnya Virus 

COVID 19. Pandemi COVID 19 memiliki dampak tersendiri terhadap 

kehidupan masyarakat. Secara perlahan namun pasti tatanan kehidupan 

manusia mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID 19 salah 

satunya adalah sektor pendidikan. Salah satu aturan yang dikeluarkan 

pemerintah adalah kegiatan belajar dari rumah atau pembelajaran secara 

daring. Aturan tersebut diberlakukan dilatar belakangi oleh semakin 

merebaknya virus COVID 19 yang tidak terkendali sehingga sangat tidak 

memungkinkan jika aktivitas pendidikan dilakukan secara normal atau tatap 

muka karena alasan kesehatan. 

Kebijakan tersebut membuat aktivitas mahasiswa yang menempuh 

skripsi secara otomatis harus menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, 

dimana tidak diperbolehkannya melakukan aktivitas pendidikan secara tatap 

muka di dalam kampus sehingga aktivitas pendidikan dilakukan secara 

online. Sehingga bagi mahasiswa semester akhir yang sedang menempuh 

skripsi harus mengerjakan skripsi secara online, melakukan bimbingan 

dengan dosen pembimbing secara online serta mencari bahan referensi 

skripsi secara online. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 

mahasiswa dalam mengerjakan skripsinya dikarenakan hal tersebut 
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merupakan kebijakan baru sehingga mahasiswa sebisa mungkin harus 

menyesuaikan dirinya dengan kondisi baru tersebut. 

Peneliti berasumsi bahwa perbedaan antara status mahasiswa 

pekerja dan non pekerja berpengaruh pada tingkat motivasi berprestasi dari 

mahasiswa tersebut khususnya dalam mengerjakan skripsi pada masa 

Pandemi COVID 19 yang harus dilakukan secara online. Hal tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan aktivitas serta kesibukan yang dilakukan oleh 

mahasiswa pekerja dan non pekerja sehingga akan berdampak pada minat, 

usaha, tanggung jawab dari mahasiswa pekerja dan non pekerja untuk 

mengerjakan skripsinya. Selain itu tekanan yang dialami oleh mahasiswa 

pekerja dan mahasiswa non pekerja juga terdapat perbedaan, dimana 

mahasiswa pekerja mendapatkan tekanan untuk segera menyelesaikan 

skripsinya serta tekanan dari pekerjaan sehingga akan menyulitkan 

mahasiswa pekerja untuk dapat fokus pada pengerjaan skripsinya secara 

online dan juga fokus pada tuntutannya dalam pekerjaan. Sedangkan 

mahasiswa non pekerja cenderung hanya mengalami tekanan untuk segera 

lulus tepat waktu dan tidak ada tekanan dari suatu pekerjaan. Mengingat 

skripsi merupakan tugas yang tidak mudah dan membutuhkan perhatian 

khusus dalam pengerjaannya maka diperlukan usaha yang keras untuk dapat 

mengerjakannya sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana. 

Mengacu pada penjelasan kerangka berpikir dari peneliti di atas, 

maka peneliti ingin meneliti dan mengetahui adanya perbedaan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa pekerja dan mahasiswa non pekerja Fakultas 

Psikologi Untag Surabaya yang sedang menempuh skripsi pada masa 

pandemi Covid 19. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari rumusan permasalahan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: 

H1: mahasiswa non pekerja memiliki tingkat motivasi berprestasi yang 

lebih tinggi daripada mahasiswa pekerja dalam pengerjaan skripsi 

pada masa Pandemi COVID 19. 

H0:  tidak ada perbedaan tingkat motivasi berprestasi pada mahasiswa 

pekerja dan mahasiswa non pekerja dalam pengerjaan skripsi pada 

masa Pandemi COVID 19. 
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