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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan lingkungan yang semakin kompleks pada era globalisasi 

ini, akan berdampak terhadap usaha meningkatkan kemampuan untuk bersaing 

bagi setiap individu agar dapat tetap bertahan. Kebiasaan untuk memilih aktivitas 

yang memberikan prospek perbedaan yang jelas merupakan suatu aspek ciri 

pengambilan keputusan yang bebas dan lebih luas. Mereka telah memilih arah 

yang akan diikuti berdasarkan alasan yang masuk akal, dan ini adalah alasan 

mereka bukan alasan yang diberikan orang lain. 

Pandangan seseorang tentang ukuran keberhasilan dapat berubah, hal ini 

disebabkan meningkatnya tuntutan hidup di zaman sekarang. Orang yang ingin 

bertahan hidup dan tidak kalah dengan persaingan memang harus bekerja lebih 

keras dan cermat dalam melihat peluang usaha. Kadangkala dengan satu pekerjaan 

saja orang masih kurang puas dan ingin melakukan pekerjaan sampingan. 

Demikian juga dengan mahasiswa yang sedang melakukan pekerjaan sampingan 

di luar kegiatan kuliahnya. 

Bagi sebagian mahasiswa yang tidak terlalu sibuk dengan kegiatan kampus 

bisa memanfaatkan waktu luangnya disela-sela kuliah dengan mencari pekerjaan 

paruh waktu. Meskipun tidak semua mahasiswa melakukan hal tersebut. Kerja 

paruh waktu akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa baik itu pada saat masih 

kuliah ataupun ketika sudah lulus, karena selain tentunya ada insentif yang 
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didapat juga sekaligus ajang mencari pengalaman kerja, menambah wawasan, 

berusaha mandiri, menambah relasi, mengisi waktu luang, dan juga mendapat 

tambahan uang saku (hasil wawancara). 

Sebagai mahasiswa, tidak ada larangan jika ingin kuliah sambil bekerja. 

Tetapi yang menjadi masalah adalah kondisi dimana kuliah sebagai prioritas 

utama bergeser posisinya menjadi prioritas kedua setelah pekerjaan. Sehingga 

banyak dijumpai pada kasus-kasus tertentu, kuliah menjadi terlantar karena 

mahasiswa keasyikan bekerja. Dengan demikian, pilihan mereka untuk kuliah 

sambil bekerja yang semua itu dilakukan oleh individu dengan sungguh-sungguh 

dan mengarah ke masa depan yang sungguh mereka perlukan. 

Dalam dunia kerja seseorang dihadapkan pada persoalan riil yang harus 

mampu mereka pecahkan secara tepat dan cepat. Ada kelebihan yang didapat oleh 

orang-orang yang kuliah sambil bekerja. Mereka bisa mempraktikkan ilmu yang 

mereka dapat dari perkuliahan dalam pekerjaan. Dan tentunya keinginan untuk 

bekerja dapat terwujud dengan adanya motivasi (http://ide-

onlinebiz.blogspot.com/ 2009/04/kerja-part-time.html). 

Motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang ke arah 

suatu tujuan. Motivasi membuat keadaan dalam diri individu muncul, terarah, dan 

mempertahankan perilaku (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 

2009). Sehingga motivasi menjadi dorongan yang kuat terhadap seseorang agar 

mau melaksanakan sesuatu. 

Motivasi yang ada pada setiap orang tidaklah sama, tetapi terdapat 

beberapa yang sama antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan 
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pengertian mengenai motivasi serta kemampuan teknik menciptakan situasi 

sehingga menimbulkan motivasi atau dorongan bagi mereka untuk berbuat atau 

berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh setiap individu. Maka 

motivasi sangat diperlukan dalam setiap diri mahasiswa supaya dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Setiap tingkah laku bisa dilandasi oleh beberapa motivasi sekaligus. 

Menurut Rusyan (1992:99) motivasi merupakan penggerak tingkah laku ke arah 

tujuan dengan didasari adanya suatu kebutuhan. Sedangkan Kadarman dan Udaya 

(1991) mengartikan motivasi sebagai suatu dorongan psikis dari dalam diri 

seseorang yang menyebabkan ia berperilaku secara tertentu, terutama di dalam 

suatu lingkungan pekerjaan. 

Dari beberapa teori-teori tentang motivasi, salah satunya adalah teori 

kebutuhan McClelland. Dalam teori kebutuhan McClelland dikemukakan terdapat 

tiga kebutuhan penting, yaitu kebutuhan prestasi, kebutuhan kekuasaan, dan 

kebutuhan afiliasi (Robbins 2008:230). Teori ini dikemukakan oleh David 

McClelland dan dalam teorinya mengemukakan bahwa kebutuhan prestasi 

memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien.  

Kebutuhan prestasi berarti melakukan sesuatu secara lebih baik dari pada 

yang dilakukan oleh orang lain atau mencapai hal unik dan luar biasa. Kebutuhan 

akan prestasi, diperoleh bahwa peraih prestasi tinggi membedakan diri mereka 

dari orang lain oleh hasrat mereka untuk menyelasaikan hal-hal dengan lebih baik. 

Sedangkan kebutuhan kekuasaan merupakan kebutuhan untuk membuat individu 

lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 
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sebaliknya. Individu-individu dengan kekuasaan yang tinggi menikmati untuk 

dibebani untuk dapat mempengaruhi orang lain, lebih menyukai ditempatkan di 

dalam situasi kompetitif dan berorientasi - status. Kebutuhan yang terakhir adalah 

kebutuhan afiliasi yang dapat diartikan sebagai keinginan untuk menjalin suatu 

hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Individu dengan motif afiliasi 

yang tinggi berjuang keras untuk persahabatan. (Robbins, 2008). 

Motivasi mahasiswa dalam bekerja paruh waktu dapat dihubungkan 

dengan teori motivasi di atas. Alasan yang membuat mahasiswa bekerja paruh 

waktu bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan, sebab bagi mahasiswa yang tidak 

memiliki masalah ekonomi tentunya pemenuhan kebutuhan hidup bukan menjadi 

suatu masalah, bisa saja yang memotivasi mahasiswa adalah keinginan untuk 

dihargai orang lain, keinginan untuk memperoleh penghargaan, dan lain-lain. Dari 

wawancara yang dilakukan pada 4 orang mahasiswa mengatakan bahwa 

melakukan kerja paruh waktu untuk mengisi waktu luang dan menambah uang 

saku, sedangkan yang lainnya ingin menambah wawasan, ingin mencari 

pengalaman, ingin menambah teman baru, dapat membaca novel, akses 

meminjam buku lebih mudah. 

Perpustakaan menempati Thomas Aquinas Library Building berlantai 8 

seluas 12.544 m2, untuk perpustakaan menempati 4 lantai seluas 7.740 m2. 

Perpustakaan saat ini melayani civitas akademika Unika Soegijapranata dan 

Perguruan Tinggi Indonesia. Perpustakaan menyimpan lebih 25.000 judul dan 

60.000 eksemplar bahan pustaka tercetak. Selain itu, Perpustakaan juga memiliki 

koleksi elektronik yang terdiri dari jurnal dan koleksi ”Local Content” yang terdiri 
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dari skripsi, thesis, disertasi, laporan penelitian dan tugas akhir. Selain karyawan, 

di perpustakaan juga dibantu oleh tenaga kerja paruh waktu yaitu mahasiswa itu 

sendiri tetapi diperuntukkan yang sedang mengerjakan skripsi saja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Motivasi McClelland pada Mahasiswa yang 

Bekerja di Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang” 

 
 
1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu : 

Bagaimanakah motivasi mahasiswa yang bekerja di Perpustakaan Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang berdasar teori McClelland? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam  penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi 

mahasiswa yang bekerja di Perpustakaan Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang berdasar teori McClelland. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu :. 

 



6 

1) Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi pengelola Perpustakaan Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, serta memberi sumbangan 

pemikiran bagi peneliti yang akan datang. 

 

2) Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengelola 

Perpustakaan mengenai mahasiswa yang bekerja paruh waktu di 

Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang 

terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan 

 Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta 

sistematika penulisan penelitian. 

Bab II Landasan Teori 

 Berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini 

berikut juga dengan referensinya / tinjauan pustaka, dan 

definisi konsep serta operasionalnya secara sistematis. 

Bab III Metode Penelitian 
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 Berisi tentang objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, skala 

pengukuran,  serta teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Menguraikan gambaran umum responden, serta pembahasan 

hasil penelitian. 

 

 Bab V Penutup 

 Berisi tentang kesimpulan - kesimpulan atas penelitian yang 

dilakukan dan saran - saran bagi pihak - pihak yang 

membutuhkan informasi dari penelitian ini. 
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