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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan untuk

dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia yang harus menjadi

bangsa yang mampu bertahan dan mampu memenangkan persaingan yang semakin

ketat. Mahasiswa yang berkualitas adalah mahasiswa yang tangguh, selalu ingin

meningkatkan prestasi menjadi lebih baik, mempunyai daya tahan mental untuk

mengatasi persoalan yang timbul dan mampu mencari jalan keluar yang positif bagi

semua persoalan hidupnya. Terbentuknya mahasiswa yang berkualitas salah satunya

dapat dicapai melalui banyaknya proses belajar yang dijalani, serta didukung dengan

pola asuh orangtua yang diperoleh selama proses perkembangan.

Dalam menjalankan hidup, mahasiswa memerlukan motivasi agar dapat

mempertahankan segala sesuatu yang dapat mempertahankan kelangsungan

hidupnya. Motivasi tidak hanya bersumber dari dalam diri orang itu saja, melainkan

memerlukan perpaduan baik dari diri sendiri, maupun lingkungan disekitarnya.

Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang

dihadapinya. Karena itulah terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang

ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan orang

lain yang menghadapi situasi yang sama. Bahkan seseorang akan menunjukkan

dorongan tertentu dalam situasi yang berbeda dan dalam waktu yang berlainan pula.
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Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan

suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi sering kali diartikan pula sebagai

faktor pendorong perilaku seseorang (Priono, 2012). Motivasi juga merupakan suatu

dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang baik yang berasal dari dalam maupun

dari luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat dan

menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Untuk dapat

memberikan hasil yang berkualitas, maka seorang mahasiswa membutuhkan motivasi

bekerja dari dalam dirinya (Noviansyah, 2011). Motivasi bekerja sangat penting

untuk ditumbuhkan dan terus ditingkatkan karena motivasi adalah sesuatu yang

bersifat mendorong untuk terus bersemangat dalam bekerja (Handayani, 2010).

Motivasi bekerja dimiliki oleh setiap orang, tetapi ada sebagian orang yang

lebih giat bekerja daripada yang lain. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika

tidak menemui hambatan dalam merealisasikan apa yang diharapkan. Selama

dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang individu untuk lebih konsisten pada

tujuan kerja. Ada yang lebih menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan,

sebab menemukan kesenangan dan kebahagiaan dalam perolehan kondisi yang

dihadapi (Hendra, 2013). Motivasi bekerja juga dapat dialami oleh remaja khususnya

mahasiswa yang telah bekerja.

Secara psikologis didalam diri tiap mahasiswa terdapat motivasi yang

berbeda-beda mengenai keinginan untuk bekerja selama menempuh pendidikan di

perguruan tinggi. Ada mahasiswa yang termotivasi tinggi untuk bekerja dengan

beberapa alasan, namun ada juga beberapa mahasiswa yang motivasinya rendah
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untuk bekerja. Setiap mahasiswa memiliki motivasi yang berbeda-beda, sebab

motivasi adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri seorang individu yang

menyebabkan bertindak atau berbuat (Walgito, 2001). Kekuatan tersebut mendorong

seseorang kepada suatu tujuan tertentu.

Penelitian terhadap mahasiswa yang bekerja (Steinberg, 2002) menunjukkan

bahwa bekerja dapat meningkatkan rasa tanggung jawab karena ikut andil didalam

keuangan keluarga. Beberapa pendapat mengatakan bahwa mengembangkan diri

melalui bekerja pada mahasiswa akan membantunya dalam menyatukan diri dalam

komunitas masyarakat, membantu mengembangkan rasa percaya diri dan rasa

tanggung jawab dan akan menempatkan mereka pada model peran orang dewasa.

(Rosenbaum, dalam Steinberg, 2002).

Fenomena mahasiswa yang bekerja sambilan kiranya bukan hal baru. Banyak

dari mahasiswa tersebut mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan

kuliah yang semakin meningkat, melatih mahasiswa untuk bisa lebih mandiri,

bertanggung jawab pada diri sendiri agar tidak lagi bergantung pada orangtua maupun

orang lain. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada beberapa

mahasiswa di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau dapat diperoleh bahwa mereka

bekerja untuk lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada orangtua dalam

menyelesaikan masalah serta mencoba untuk membuat keputusan sendiri tanpa

mengandalkan orang lain. Alasan mahasiswa memilih untuk bekerja disela-sela

kuliah diantaranya adalah mampu mendapatkan uang jajan tambahan, yakni

mahasiswa rela menyisihkan waktu mereka untuk bekerja paruh waktu, bukan karena
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uang bulanan kurang, tetapi lebih karena hal gengsi atau hanya sekedar mendapatkan

rasa bangga jika mereka bisa bekerja disela-sela waktu kuliah. Selain itu bekerja

untuk mencari pengalaman. Mahasiswa bekerja paruh waktu untuk mendapatkan

pengalaman baru dalam dunia kerja, sehingga para mahasiswa banyak mencari

pekerjaan paruh waktu demi mendapatkan pengalaman, misalnya pengalaman

bersaing dan bersosialisasi dengan lingkungan pekerja.

Kemudian alasan mahasiswa bekerja adalah mempraktikkan ilmu yang pernah

didapat, dan menambah finansial keluarga, sebab banyak dari mereka rela bekerja

paruh waktu dengan alasan finansial keluarga yang kurang mendukung. Dengan kata

lain, mereka bekerja karena memang harus memenuhi biaya bulanan mereka sendiri

sehingga dapat memenuhi apa yang mereka inginkan. Alasan lain adalah

menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang, kebanyakan dari mereka memilih

bekerja dengan alasan mengisi waktu luang karena daripada waktu terbuang sia-sia,

lebih baik mencari hal yang bermanfaat dan dapat menghasilkan uang, serta ingin

mandiri.

Tingginya motivasi untuk bekerja akan memberikan efek positif, dengan

motivasi bekerja yang tinggi seorang mahasiswa mampu menyesuaikan diri terhadap

lingkungan, bertanggung jawab pada diri sendiri, penuh ketekunan dan kedisiplinan.

Faktor yang mendorong mahasiswa untuk bekerja sambil kuliah salah satunya adalah

ingin mandiri dalam membiayai kuliah sehingga tidak membebani orangtua,

kemudian agar lebih cepat beradaptasi dengan dunia kerja, sehingga pada saat lulus
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telah memiliki nilai plus karena telah memiliki pengalaman kerja dibanding mereka

yang tidak pernah bekerja sama sekali (Fadlil, 2013).

Mahasiswa yang bekerja pada umumnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa

mereka telah beranjak dewasa, bisa berdiri sendiri, tidak serta merta bergantung pada

orangtua maupun orang lain. Salah satu tugas perkembangan yang penting dalam

mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi bekerja pada mahasiswa adalah

kemandirian (Nuryoto, 1993).

Kemandirian merupakan salah satu ciri utama yang dimiliki oleh seseorang

yang telah dewasa dan matang (Irene, 2013). Fuhrman menyatakan bahwa

kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian berkaitan dengan

pengalaman mereka bersama keluarganya. Hubungan yang baik antara orangtua dan

mahasiswa akan mendukungnya untuk lebih mandiri, sehingga perkembangan

kemandirian mahasiswa tidak menghasilkan penolakan atas pengaruh orang tua,

justru mahasiswa  akan mencari masukan dari orang tua untuk mengambil keputusan

(Irene, 2013).

Pada masa remaja, seorang mahasiswa  sudah mencapai tingkat kematangan

baik secara kognitif maupun emosi, sehingga muncul keinginan dalam diri mahasiswa

tersebut untuk mandiri dan lepas dari orangtua. Kemandirian merupakan sikap

individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan dimana akan terus

belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi disekelilingnya,

sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir sendiri. Melalui kemandirian,

mahasiswa dapat memilih jalan hidupnya untuk berkembang lebih mapan. Mahasiswa
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membutuhkan kesempatan, dukungan dan dorongan keluarga, serta lingkungan, agar

dapat mencapai otonomi atas dirinya sendiri.

Perjuangan mahasiswa meraih kemandirian dimata dirinya sendiri atau pun

dimata orang lain merupakan proses yang panjang dan terkesan sulit. Tiga kondisi

utama dalam perkembangan mahasiswa dalam usahanya mencapai kemandirianya itu

bebas secara emosional, mampu mengambil keputusan sendiri, mampu menetapkan

batasan-batasan, nilai-nilai dan moral sendiri. Seperti yang diungkapkan Steinberg

(2002) Kemandirian dapat digambarkan dalam 3 aspek, yakni emotional autonomy

yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan perubahan hubungan individu,

terutama dengan orangtua dan behavioral autonomy yaitu kemampuan untuk

membuat suatu keputusan sendiri dan menjalankan keputusan tersebut serta value

autonomy, yaitu memiliki seperangkat prinsip-prinsip tentang mana yang benar dan

mana yang salah, mengenai mana yang penting dan mana yang tidak penting.

Bagi mahasiswa, menjadi mandiri adalah salah satu syarat untuk dapat disebut

dewasa, dengan demikian mahasiswa akan memperoleh pengakuan dari

lingkungannya (Steinberg, 2002). Kemandirian merupakan salah satu indikator

kedewasaan seseorang yang ditandai dengan kemampuannya dalam melakukan segala

sesuatu sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain (Patriana, 2007).

Berdasarkan paparan teori dan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik

mengadakan penelitan mengenai Hubungan antara Kemandirian dengan Motivasi

Bekerja pada Mahasiswa.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada uraian

diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah ada hubungan antara kemandirian dengan motivasi bekerja pada

mahasiswa?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hubungan antara kemandirian dengan motivasi bekerja pada

mahasiswa.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang

mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda

dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis

yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai kemandirian dan motivasi

bekerja pada mahasiswa.

Penelitian terkait kemandirian yang telah dilakukan antara lain “hubungan

interaksi sosial dalam kelompok teman sebaya dengan kemandirian remaja” (Sunarti,

2014). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarti adalah

sama-sama meneliti tentang kemandirian dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini

berbentuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif korelasional

yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji hubungan antara variabel

penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti kemandirian
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fokus hanya pada kemandirian prilaku seperti: kemampuan mahasiswa dalam

mengambil keputusan sendiri, kemampuan mempertimbangkan bagian-bagian

alternatif dari tindakan yang dilakukan serta mencapai suatu keputusan yang bebas

tentang bagaimana harus bertindak atau melaksanakan keputusan dengan penuh

percaya diri. Sedangkan penelitian ini meneliti kemandirian secara keseluruhan yaitu

kemandirian emosional, kemandirian prilaku dan kemandirian nilai.

Selanjutnya penelitian yang sama tentang motivasi bekerja adalah “motivasi

kerja mahasiswa”, yang dilakukan oleh Maria Ulfa (2009).  Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa adalah dalam hal karakteristik

umum subjek yaitu sama-sama mengenai mahasiswa dan jenis penelitian ini adalah

sama-sama korelasional. Adapun perbedaannya dalam masalah tempat penelitian dan

jenis kasus yang digunakan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis

yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian yang peneliti lakukan ini dapat

dipertanggungjawabkan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan referensi bagi psikologi. Khususnya untuk

perkembangan teori mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Psikologi Sosial yang

berkaitan dengan hubungan antara kemandirian dengan motivasi bekerja pada

mahasiswa.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa yang Bekerja

Menambah informasi bagi mahasiswa mengenai pentingnya

kemandirian bagi motivasi mahasiswa yang bekerja.

b. Bagi Orangtua Mahasiswa

Menambah informasi bagi orangtua mahasiswa mengenai pentingnya

kemandirian dan motivasi bekerja pada mahasiswa.


