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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya mewujudkan proses belajar guna 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki individu untuk dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat ditempuh baik secara 

formal, informal dan non formal. Pada umumnya, pendidikan di tempuh 

secara formal melalui lembaga resmi baik negeri (milik pemerintah) 

maupun swasta (atas ijin pemerintah). Perguruan Tinggi merupakan 

tingkat pendidikan formal yang ditempuh setelah peserta didik 

menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Peserta didik 

yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi mendapat predikat 

sebagai mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa 

yang mempunyai peranan besar dalam kemajuan bangsa. Perguruan 

Tinggi mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan 

mahasiswanya agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Agar dapat 

mencapai tujuan tersebut, Perguruan Tinggi melaksanakan misi 

Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian. Salah satu bentuk penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa tingkat akhir adalah skripsi. 

Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa 

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu (S1). Adapun 
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tujuan dari pengerjaan skripsi adalah melatih kemampuan mahasiswa 

dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan membuat penelitian, 

menganalisis, dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk 

skripsi (Rohmah, 2006, h. 54). Tidak sedikit mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi mengalami kesulitan-kesulitan seperti menemukan 

dan merumuskan masalah, menentukan judul yang tepat serta mencari 

buku dan jurnal yang akan digunakan sebagai referensi. Akibatnya, 

kesulitan-kesulitan yang dialami akan menimbulkan ketegangan, stres, 

rendah diri, frustrasi dan kehilangan motivasi dalam menyelesaikan 

skripsi (L, I made, 2017, h. 3). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Etika dan Hasibuan (2016) mengenai Deskripsi Masalah Mahasiswa 

Yang Sedang Menyelesaikan Skripsi, bahwa salah satu masalah yang 

menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi adalah kurangnya 

motivasi. 

Universitas Katolik Soegijapranata merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi swasta yang ada di Semarang dan memiliki delapan 

Fakultas. Salah satu Fakultas yang banyak diminati adalah Fakultas 

Teknologi Pangan. Berdasarkan buku pedoman Fakultas Teknologi 

Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan sudah berdiri sejak tahun 

1995 dan telah berakreditasi A sejak tahun 2003. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang angkatan 2014 yang sedang mengambil mata 
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kuliah skripsi. Subyek pertama mengatakan bahwa dirinya sering 

merasa malas dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

skripsinya. Subyek menganggap penelitian yang dilakukan sulit dan 

memerlukan waktu lama. Selain penelitian yang di anggap sulit, subyek 

juga mengalami kesulitan bertemu dengan dosen pembimbing untuk 

berkonsultasi. Hal tersebut menyebabkan subyek suka menunda-nunda 

dalam mengerjakan skripsinya. 

Subyek kedua mengatakan bahwa dirinya mempunyai deadline 

untuk mengerjakan skripsi, akan tetapi deadline tersebut jarang 

terpenuhi karena seringkali terpengaruh ajakan teman-teman untuk 

pergi keluar dan kegiatan lainnya diluar pengerjaan skripsi seperti acara 

gereja. Jarak antara rumah dan kampus yang cukup jauh pun menjadi 

alasan subyek malas untuk pergi ke kampus. Subyek juga mengatakan 

apabila saat mengumpulkan skripsi dan ternyata dirinya mendapatkan 

revisi banyak, hal tersebut semakin membuat subyek malas untuk 

mengerjakan skripsi.  

Subyek ketiga mengatakan bahwa awalnya subyek bersemangat 

dan mempunyai deadline kapan harus selesai dalam mengerjakan 

skripsi, akan tetapi pada sampai tahap hasil pengamatan, ternyata 

hasilnya tidak sesuai dengan metode yang diajukan oleh subyek. 

Akhirnya subyek harus mencari metode baru dan mengujinya lagi di 

laboratorium. Hal ini membuat subyek kurang bersemangat lagi dalam 

mengerjakan skripsi karena subyek harus menguji ulang dengan waktu 
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yang cukup lama dan harus mengantri dengan teman lainnya. Akhirnya 

subyek membiarkan skripsinya berjalan tanpa ada target kedepannya. 

Berbeda dengan subyek keempat dimana subyek melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan proses skripsinya dengan semangat, 

dimana subyek datang ke laboratorium setiap pagi mulai dari jam tujuh 

pagi sampai jam sebelas malam. Subyek mengatakan bahwa dia merasa 

beruntung mempunyai dosen pembimbing yang mudah dihubungi 

sehingga apabila subyek mengalami kesulitan dalam melakukan 

praktikum, subyek mendapat bimbingan dari dosen pembimbingnya.  

Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari 

BMSI menunjukkan bahwa pada periode 2016/2017, mahasiswa 

Program Studi Teknologi Pangan yang mengambil mata kuliah skripsi 

tercatat lebih banyak yaitu 69 mahasiswa di banding dengan jumlah 

mahasiswa yang lulus di tahun 2017 dengan total 7 mahasiswa atau 

hanya 11% dari jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi.  

Adanya penjelasan mengenai skripsi mahasiswa yang suka 

menunda-nunda dalam mengerjakan skripsi dan kurangnya semangat 

mahasiswa dalam mengerjakan skripsi menandakan kurangnya 

dorongan yang dimiliki oleh mahasiswa atau yang biasa disebut dengan 

motivasi. Motivasi berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti 

“menggerakkan” (Siagian, 2004, h. 1420). Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ormrod (2008, h. 60) motivasi merupakan dorongan 
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yang membuat individu untuk mengarahkan dan mempertahankan 

perilaku. Mahasiswa yang mempunyai motivasi yang tinggi akan tekun 

dalam mengerjakan skripsi dan tidak mudah putus asa (Rohmah, 2015, 

h. 249).  

Maka dari itu, merupakan hal yang penting bagi mahasiswa 

untuk memiliki motivasi yang tinggi dan kemampuan untuk menjaga 

motivasi yang dimiliki dalam menyelesaikan skripsi. Mahasiswa yang 

mempunyai motivasi tinggi akan membuat dirinya mengerjakan 

skripsinya tepat waktu sehingga akan berdampak pada kelulusan yang 

tepat waktu pula. Mahasiswa yang mempunyai motivasi rendah akan 

cenderung menunda-nunda dalam mengerjakan skripsinya yang 

akhirnya akan berdampak pada lamanya waktu untuk lulus. Selain itu, 

hal ini juga mengharuskan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah 

lagi agar dapat meneruskan masa studinya.  

Secara umum, motivasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal (faktor yang berasal dari dalam diri individu) seperti dorongan 

akan kebutuhan, harapan dan cita-cita  dan  faktor eksternal (faktor yang 

berasal dari luar diri individu). Salah satu faktor ekternal yang 

mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi adalah 

hubungan sosial. Martin and Martin (2009, h. 328) hubungan 

merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dan 

memotivasi seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Santrock ( 

2014, h. 189) dimana hubungan siswa dengan orang tua, rekan sebaya, 
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guru, mentor dan lain-lain juga dapat sangat mempengaruhi prestasi dan 

motivasi. Para peneliti menemukan bahwa siswa yang merasa mereka 

mendapatkan dukungan dan perhatian guru lebih termotivasi untuk 

terlibat dalam akademik daripada siswa dengan guru yang tidak 

mendukung ataupun peduli (Wentzel dalam Santrock, 2014, h. 191). 

Kemudian, Stipek dan Proctor (Afzal, Ali, Khan, Hamid, 2010, h. 82) 

juga menekankan peran dosen sebagai elemen masukan yang kuat 

terkait motivasi mahasiswa. Hubungan sosial yang harmonis terbentuk 

melalui komunikasi interpersonal yang efektif (Suranto, 2011, h. 19).  

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang 

melibatkan dua orang atau lebih secara tatap muka (Cangara, 2015, h. 

36). Menurut Glueck (Widjaja, 2000, h. 8), komunikasi interpersonal 

merupakan salah satu komunikasi yang dianggap sebagai komunikasi 

yang paling efektif karena dilakukan secara langsung antara 

komunikator dan komunikan, sehingga bisa mempengaruhi satu sama 

lain. Hal ini senada dengan pendapat Suranto ( 2011, h. 21) bahwa salah 

satu tujuan dari komunikasi interpersonal ialah untuk memberitahu atau 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Komunikasi interpersonal dapat terjadi antara siapa pun termasuk 

antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Komunikasi interpersonal 

yang baik antara mahasiswa dengan dosen pembimbing membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat 
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penyusunan skripsi. Sebagaimana yang dikemukakan Djamarah 

(Gunawati, 2006, h. 101) tujuan dari peran pembimbingan adalah 

membantu mahasiswa untuk mengembangkan diri dan mengatasi 

kesulitan yang dialami. Komunikasi interpersonal yang baik adalah 

komunikasi interpersonal yang efektif.  

Jalinan komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen 

akan memunculkan rasa percaya diri serta keinginan lebih tinggi untuk 

menyelesaikan skripsi karena mahasiswa merasa dosen mendukung, 

memberi perhatian, sehingga setiap kesulitan dalam menyusun skripsi 

dirasa mampu diatasi bersama-sama dan mahasiswa pun terpacu 

memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan agar dosen ikut merasa 

senang dan bangga. Sebaliknya apabila tidak adanya jalinan komunikasi 

interpersonal yang baik maka menimbulkan situasi yang tegang antara 

mahasiswa dengan dosen. Hal ini akan menyebabkan motivasi 

menyusun skripsi ikut menurun. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gunawati, Hartati dan 

Listiara di Semarang (2006) mengenai Hubungan Antara Efektivitas 

Komunikasi Mahasiswa-Dosen Pembimbing Utama Skripsi dengan 

Stres dalam Menyusun Skripsi pada Mahasiswa Program Studi 

Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang dilakukan 

terhadap 70 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan negatif  antara efektivitas komunikasi mahasiswa-dosen 

pembimbing skripsi dengan stress dalam menyusun skripsi yang 
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memperoleh regresi sebesar 0,293 yang artinya stress pada mahasiswa 

29.3 % dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi mahasiswa-dosen 

pembimbing utama. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Maretwin (2009) 

mengenai Prestasi Belajar Fisika Ditinjau dari Komunikasi 

Interpersonal Guru dengan Murid yang dilakukan terhadap 47 siswa 

SMPN 1 Purbalingga yang memperoleh nilai r = 0,391 dengan p < 0,01. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan sangat 

signifikan antara komunikasi interpersonal guru dengan murid terhadap 

prestasi belajar Fisika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2008) mengenai Perilaku 

Berprestasi Ditinjau dari Komunikasi Orangtua dengan Anak yang 

dilakukan terhadap 146 siswa SMP Negeri 8 Semarang yang 

memperoleh nilai r = 0,459 dengan p < 0,01. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara 

komunikasi orangtua dan anak dengan perilaku berprestasi. 

Perbedaan penelitian yang akan diangkat dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada variabel tergantung dan subyek yang 

digunakan dalam penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai motivasi menyusun 

skripsi ditinjau dari komunikasi interpersonal mahasiswa - dosen 

pembimbing.  
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

komunikasi interpersonal mahasiswa - dosen pembimbing dengan 

motivasi menyusun skripsi. 

C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi ilmu psikologi dalam bidang pendidikan mengenai 

motivasi dan komunikasi interpersonal. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian  ini dapat dijadikan salah satu referensi 

atau bahan pertimbangan untuk meningkatkan motivasi menyusun 

skripsi.


