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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah 

negara karena pendidikan memegang peranan penting terhadap 

kualitas warga negara. Di Indonesia, masyarakat semakin menyadari 

bahwa pendidikan merupakan investasi dan penentu bagi masa depan. 

Pendidikan yang tinggi berperan penting bagi individu dalam 

memasuki dunia kerja, karna semakin tinggi pendidikan yang dimiliki 

akan memperbesar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan 

yang diharapkan. Indonesia yang merupakan negara demokrasi, 

mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Seiring 

dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia berupaya untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik, salah satunya yaitu melalui 

pendidikan.  

Seseorang yang sedang melakukan proses belajar memiliki 

harapan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Untuk 

mencapai hal tersebut dibutuhkan motivasi belajar yang tinggi. 

Motivasi ini dibutuhkan agar mereka dapat berprestasi di bidang
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tertentu yang mereka inginkan demi mendapatkan hasil yang baik. 

Pada kenyataannya, tidak semua mahasiswa dapat menjalankan proses 

tersebut dengan baik. Misalnya mahasiswa yang malas membuat 

tugas, sering menunda tugas yang diberikan oleh dosen, atau hanya 

menyalin pekerjaan teman dan bukan hasil pemikirannya sendiri. Hal 

ini menunjukkan motivasi belajar yang rendah pada mahasiswa. 

Motivasi belajar yang rendah dapat berdampak besar bagi masa depan 

mahasiswa. Salah satunya yaitu dapat memengaruhi hasil akhir 

perkuliahan, prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan harapan, dan 

mempersulit dalam mencari pekerjaan.  

Hamdu dan Agustina (dalam Suciani dan Rozali, 2014, h.45) 

menyebutkan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang 

tinggi akan berperan penting dalam mengontrol naik turunnya prestasi 

belajar  dan melakukan segala sesuatunya didasari dengan dorongan 

akan kebutuhan serta mengerahkan segala upaya untuk mencapai 

tujuannya. Nur Fauziyatun (2014, h. 32) menyimpulkan bahwa 

motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal diantaranya adalah kesehatan fisik dan mental, bakat, 

minat, motivasi, konsentrasi, kepercayaan diri, komitmen pada tugas 

(task commitment). Sedangkan faktor eksternalnya meliputi 

rangsangan dari lingkungan, penguatan melalui pemberian imbalan 

atau hukuman, dukungan dari lingkungan sekolah berupa kompetisi 

atau pemberian imbalan, dan lingkungan keluarga. 

Persaingan dalam dunia global dirasa makin sulit, hal itu 

menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan 
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pekerjaan dan gaji yang sesuai dengan harapan. Hal ini tidaklah 

mudah, terdapat banyak lulusan sarjana yang sampai saat ini belum 

mendapatkan pekerjaan. Perusahaan besar memiliki kualifikasi yang 

tinggi bagi calon karyawannya, yaitu tidak hanya dari hasil nilai 

kuliah tetapi juga berdasarkan pengalaman dalam berorganisasi dan 

kemampuan khusus. Oleh karena itu, beberapa pelajar lulusan SMA 

bahkan memutuskan merantau untuk mencari universitas di daerah 

lain. Jumlah mahasiswa perantau di seluruh universitas di Indonesia 

terutama di pulau Jawa terbilang besar, salah satunya di Unika 

Soegijapranata. Fasilitas yang kurang mendukung dalam proses 

belajar dan mengajar, tenaga pengajar yang terbatas, atau bahkan 

lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penghambat dalam 

mengembangkan potensi diri. Terutama untuk mendapatkan 

pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. 

Menjalani pendidikan diluar kota atau merantau tidaklah 

mudah, karena adanya perbedaan budaya serta gaya hidup di kota 

rantauan, dan jauh dari kontrol orang tua. Diperlukan motivasi belajar 

yang tinggi dan dukungan sosial dari keluarga maupun lingkungan 

sosial agar proses menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik. Dalam 

hal ini, peran orang tua sangat penting dalam mendukung keputusan 

anak untuk merantau ke luar kota. Merantau dapat menjadi pilihan 

yang positif untuk belajar mandiri, belajar mengelola keuangan, dan 

mengembangkan potensi diri. 

Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa perantau tentu 

berbeda dengan mahasiswa yang bukan perantau. Mahasiswa yang 
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berasal dari luar daerah harus mampu beradaptasi dengan kebudayaan 

dan lingkungan sosial tempat ia merantau. Selain itu masalah yang 

dialami mahasiswa perantau adalah tidak familiar dengan gaya dan 

norma sosial yang baru, perubahan pada lingkungan sosial, serta 

masalah personal maupun intrapersonal yang terjadi dikarenakan 

proses penyesuaian diri. 

Dukungan sosial yang rendah dapat memengaruhi motivasi 

belajar, seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan teman 

mahasiswa di Unika Soegijapranata pada tanggal 30 April 2018. DM 

mahasiswa fakultas arsitek mengatakan bahwa lingkungan pergaulan 

di kota perantauan mendukung untuk menunda tugas, membolos 

kuliah, bermain game mobile, dan bermain bersama teman-teman. 

Pengaruh dan ajakan teman untuk bermain sangat mempengaruhi 

pengaturan jadwal kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu, DM tidak 

hanya memperoleh IPK yang rendah, namun juga posisinya selalu di 

bawah.  Menurutnya, hal tersebut terjadi karena orang tuanya jarang 

mengontrol aktivitas perkuliahan dan kegiatan sehari-hari. Ditambah 

dengan lingkungan tempat ia tinggal terdiri dari mahasiswa yang 

berbeda jurusan. Ia merasa kurangnya dukungan dari teman untuk 

menyelesaikan kuliah. Jika mendapat tugas, ia akan merasa malas 

karena tugas yang semakin menumpuk. DM sering kali membolos 

kuliah dan pulang larut malam karena bermain, sedangkan teman-

temannya tidak mencegah atau mengingatkan tentang tugas 

perkuliahannya. DM juga tidak tahu harus memulai mengerjakan 

tugas dari mana dan dengan bimbingan siapa. Oleh karena itu, ia 
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sering kali mengerjakan tugas mendekati hari pengumpulan dan 

hasilnya kurang optimal. 

  Berdasarkan contoh kasus tersebut indikasi rendahnya 

motivasi belajar dapat dilihat dari subjek yang sering menunda tugas 

sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada penggerak atau dorongan 

pada subjek untuk mengerjakan tugasnya. Subjek juga terlihat 

kurang tergerak untuk belajar dan tidak memiliki arah atau tujuan 

untuk belajar dilihat dari seringnya subjek lebih memilih untuk 

bermain game dari pada belajar. Selain itu, subjek juga sering 

membolos kuliah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang 

menopang aktivitas belajar subjek. 

 Allen, Gartner, Kohler dan Reissman (dalam Suciani & 

Rozali, 2014, h.43) mengatakan bahwa yang memberikan pengaruh 

besar dalam memotivasi mahasiswa belajar adalah teman sebayanya. 

Hal tersebut akan berpengaruh terhadap prestasi dan harga diri 

mahasiswa. Pernyataan tersebut di dukung pula oleh Laursen (dalam 

Suciani & Rozali, 2014, h. 43), menurut Laursen kelompok teman 

sebaya yang positif akan sangat membantu untuk memahami bahwa 

mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan dalam melakukan 

tugas-tugasnya. Selain itu, sumber dukungan sosial juga bisa dari 

keluarga, teman, rekan kerja, dosen, psikolog ataupun orang yang 

dicintai (Sarafino dalam Suciani & Rozali, 2014, h.43). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suciani dan Rozali 

(2014, h.45)  menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendapatkan 

dukungan sosial akan lebih termotivasi dalam belajarnya karena 
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merasa lebih diperhatikan, lebih dihargai, dicintai dan mereka lebih 

yakin bahwa mereka tidak sendiri dan selalu memiliki tempat untuk 

bersandar serta membantu mereka saat menghadapi kesulitan baik 

dalam hal akademik maupun non akademik. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat dilihat 

bahwa dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang menentukan 

motivasi belajar mahasiswa perantau. Perbedaan lingkungan kota 

asal dengan kota perantauan dan kontrol dari keluarga menjadi salah 

satu pengaruh pada motivasi belajar mahasiswa perantau. 

Sebaliknya, jika lingkungan sosial tidak mendukung dan tidak ada 

kontrol dari orang tua, maka mahasiswa tidak bersemangat dalam 

melakukan kegiatan belajar. Oleh karena itu, pernyataan serta data di 

atas menimbulkan pertanyaan, apakah ada hubungan dukungan 

sosial terhadap motivasi belajar pada mahasiswa perantau? Hal 

tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana 

keterkaitan antara dukungan sosial terhadap motivasi belajar pada 

mahasiswa perantau. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

hubungan dukungan sosial terhadap motivasi belajar pada mahasiswa 

perantau di Unika Soegijapranata Semarang. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian  diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah kajian ilmu psikologi khususnya bidang pendidikan 

dan sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk 

memberikan pendampingan bagi mahasiswa perantau untuk 

mengendalikan atau mengontrol motivasi belajar terutama dalam 

kaitannya dengan dukungan sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


