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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Anggapan  masyarakat  tentang  mahasiswa  sebagai  agen  perubahan  di 

masa depan yang memiliki kedudukan tinggi dalam bidang pendidikan, serta 

berwawasan  luas.  Mahasiswa  dituntut  tanggap  terhadap  perubahan  dan 

perkembangan serta  harus mampu bersosialisasi  dan beradaptasi dengan  hal 

baru  sebagai  bekal  menghadapi  persaingan  dunia  kerja  setelah  lulus. 

Mahasiswa merupakan salah satu aset negara sebagai penggerak dan sumber 

daya yang siap serta memiliki bekal keterampilan, keahlian yang dibutuhkan 

dalam dunia kerja. Era globalisasi menuntut sumber daya manusia yang siap 

untuk  mengisi  kebutuhan  sumber  daya  pada  berbagai  bidang  dengan 

keterampilan yang berdaya guna. 

Tenaga  kerja  yang  diharapkan  oleh  perusahaan  (user)  merupakan 

lulusan yang memiliki riwayat organisasi, pertimbangannya  karena memiliki 

manajemen  waktu,  keterampilan  interpersonal,  serta  problem  solving  yang 

baik.  Karyawan  yang memiliki  riwayat  organisasi  terlatih  dalam mengelola 

tugas, menetapkan prioritas penyelesaian, mampu menghadapi tuntutan kerja 

dan  perbedaan  karakteristik  manusia  pada  proses  interaksi  sehingga 

diharapkan  dapat  menjadi  problem  solving  bila  terjadi  konflik  di  internal 

perusahaan  dan  diharapkan  pula  menjadi  motivator  bagi  rekan  kerjanya. 

Kelebihan  lain  yang  dimiliki  seseorang  dengan  riwayat  organisasi  adalah 

terlatihnya  jiwa  kepemimpinan,  kemampuan  pendidikan  yang  baik  dan
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kepekaan  sosial  yang  aktif  serta  jaringan  sosial  yang  luas  dapat  menjadi 

modal utama meraih sukses yang diinginkan. 

Pendidikan  merupakan  pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk 

membangun  generasi  muda  yang  tangguh  dan  dapat  diandalkan.  Peraturan 

pendidikan  nasional  menurut  Undangundang  No.20  Tahun  2003  tentang 

tujuan  dari  Pendidikan  Nasional  Bab  II  Pasal  3  adalah  mewujudkan 

masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  keahlian,  mampu  bersaing,  dan 

berwawasan  maju  dalam  wadah  Negara  Republik  Indonesia.  Pendidikan 

formal  dalam  sekolah  atau  tingkat  universitas,  dan  pendidikan  non  formal. 

Pendidikan  non  formal  dapat  diperoleh  dari  unit  kegiatan  mahasiswa  yang 

mengarah pada pengembangan kreativitas, ide kreatif,dan sebagainya. 

Universitas  memiliki  fungsi  primer  dalam  transformasi  ilmu 

pengetahuan,  dan  penyimpanan  pengetahuan  kepustakaan.  Fungsi  lainnya 

adalah  pengenalan  dan  penentuan  bakat  serta  kemampuan  untuk  berbagai 

macam pekerjaan  yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Universitas menyediakan fasilitas untuk menampung aspirasi mahasiswa, ide 

kreatif, dan kreativitasnya dalam lembaga yang terstruktur. 

Strukturisasi  di  dalam  organisasi  lembaga  pendidikan  di  universitas 

dibentuk  untuk  menunjang  kebutuhan  pendidikan  non  formal  yang  dapat 

menumbuhkan  motivasi  untuk  menciptakan  kreativitas  dan  membantu 

meningkatkan prestasi mahasiswa. Tujuan strukturisasi tersebut adalah untuk 

kemudahan  dalam  pemantauan,  pengembangan,  birokrasi,  informasi  dan 

komunikasi  secara  langsung  untuk membina  organisasi  internal  universitas.
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Pengarahan  yang  terstruktur  memudahkan  segmentasi  kreatifitas  dan 

pengembangan keterampilan yang sesuai dengan minat bakat mahasiswa. 

Organisasi  adalah  hasil  dari  sebuah  ide  dalam  pemikiran  manusia, 

tentang proses seseorang atau lebih mengubah gagasan tersebut menjadi cetak 

biru atau blueprint bagi seperangkat kegiatan yang akan dijalankan dua orang 

atau  lebih.  Suatu  organisasi  dapat  memperoleh  anggota,  atau  berhasil 

menciptakan  permintaan  bagi  suatu  produk  atau  jasa  baru  akan  berhasil 

mencapai  tujuannya.  Organisasi  mahasiswa  yang  dikutip  oleh  Widayati 

(2012:4)  dalam  MASPA  sebagai  buku  panduan  berorganisasi,  organisasi 

mahasiswa  merupakan  wahana  pengembangan  diri  mahasiswa  yang 

diharapkan  dapat  meningkatkan  penalaran  dan  keilmuan  serta  arah  profesi 

mahasiswa,  menampung  kebutuhan,  menyalurkan  minat  dan  kegemaran, 

meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan 

meningkatkan aqidah, ibadah dan akhlak mahasiswa. 

Unit  kegiatan  mahasiswa  adalah  organisasi  pada  universitas  yang 

menjadi  alternatif  bagi  mahasiswa  untuk  meningkatkan  kemampuan 

intelektual dengan mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa pada 

bidang  akademik  maupun  non  akademik.  Mengembangkan  suatu  dasar 

konsep  sifat  manusia  melalui  perekrutan,  seleksi,  dan  pengelolaan  anggota 

organisasi  adalah  upaya  yang  dilakukan  organisasi  untuk  mencapai 

produktivitas  organisasi,  dan  kepuasan  bagi  anggota  organisasi.  Upaya 

pengembangan dilakukan dengan peningkatan motivasi kepada anggota.
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Keterkaitan  motivasi  dengan  upaya  adalah  motivasi  memprediksi 

upaya,  sedangkan  upaya  dengan  sifat–sifat  individu  dan  bantuan 

keorganisasian  untuk  memprediksi  kinerja.  Seseorang  yang  memiliki 

motivasi  akan melakukan  upaya  guna  menunjang  tujuan  produksi  kesatuan 

kerjanya dan organisasi. Motivasi yang rendah akan memberikan upaya yang 

minimum pada pekerjaan  yang dilakukan.  Perilaku manusia ditentukan oleh 

serapan kolektif, asumsi, dan harapan. Proses sosialisasi didefinisikan sebagai 

mempelajari  tentang  upaya  mengartikan  atau  memikirkan  suatu  bagian 

tertentu dari situasi yang terjadi. 

Berikut  disajikan  data  jumlah  mahasiswa  berstatus  aktif  yang  ada  di 

Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah  Malang  periode 

angkatan 2009 – 2012. 

Tabel 1.1 
Total Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013 
No.  Prodi  2009  2010  2011  2012  Jumlah 
1.  Manajemen  295  341  350  573  1559 
2.  Akuntansi  313  353  386  481  1533 

3. 
Ilmu Ekonomi 
dan Studi 

Pembangunan 
89  142  97  147  475 

4.  D3 Bank  6  65  92  131  294 
TOTAL  3861 

Sumber : Data Rekap Total Mahasiswa BAA UMM 

Data  menunjukkan  besarnya  kuantitas  mahasiswa  dalam  fakultas 

ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Malang. Besarnya jumlah 

mahasiswa  tidak  menjamin  tingginya  motivasi  berorganisasi  pada  individu 

mahasiswa ekonomi untuk berorganisasi. Faktor motivasi untuk berorganisasi 

menjadi salah satu yang mempengaruhinya. Motivasi timbul dari lingkungan 

sekitar  pada  diri  seseorang.  Motivasi  berorganisasi  pada  mahasiswa  dapat
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timbul  dari  lingkungan  pergaulan  dengan  aktifis  organisasi  atau  halhal 

menarik yang ditawarkan oleh sebuah organisasi di universitas. 

Motivasi  berorganisasi  pada  mahasiswa  diwujudkan  dengan  berperan 

serta dalam kegiatan yang diadakan di dalam organisasi. Kegiatan organisasi 

menuntut  adanya  pengembangan  kreatifitas  dan  interaksi  sosial  yang  baik. 

Interaksi  sosial,  menyalurkan  dan  mengembangkan  gagasan  baru,  maupun 

kreatifitas  merupakan  cara  yang  mudah  bagi  mahasiswa  dalam  mengukir 

prestasi yang terarah dalam sebuah organisasi. 

Aktivitas  berorganisasi  terdapat  proses  mengatasi  konflik,  mengelola 

sumber daya, membuat perencanaan untuk segala bentuk aktifitas merupakan 

pelatihan  untuk  meningkatkan  kualitas  diri  dan  belajar  untuk  menghadapi 

tantangan  yang  dapat  ditemukan  ketika  dalam  dunia  kerja  yang  nyata. 

Pengelolaan  sumber daya manusia  dalam berorganisasi  dapat meningkatkan 

efisiensi  dan  daya  saing  individu.  Adanya  daya  saing,  dan  interaksi  sosial 

dalam kegiatan berorganisasi dapat mempengaruhi pola pikir, tindakan, yang 

mewujudkan adanya motivasi mahasiswa untuk berprestasi. 

Berikut  disajikan  data  mahasiswa  setelah  proses  rekruitmen  yang 

berorganisasi pada enam unit  kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis angkatan 2010 dan 2011.
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Tabel 1.2 Data Jumlah Anggota Organisasi Periode 2010 dan 2011 

Unit Kegiatan  Jumlah Anggota Organisasi Per Periode 
2010  2011 

HMJ Akuntansi  55 orang  58 orang 
HMJ Manajemen  40 orang  68 orang 
HMJ D3 Bank  33 orang  25 orang 

FPED  27 orang  28 orang 
HMJ IESP  37 orang  48 orang 

LSO Hompimpah  15 orang  24 orang 
Sumber : Data Rekap Rekruitmen Anggota Organisasi di Unit FEB UMM 

Data  diatas  menunjukkan  besarnya  kuantitas  mahasiswa  yang 

berorganisasi  pada  enam unit  kegiatan mahasiswa  di  fakultas  ekonomi  dan 

bisnis di Universitas Muhammadiyah Malang. Perbandingan presentasi antara 

kuantitas  mahasiswa  di  fakultas  ekonomi  dengan  mahasiswa  berorganisasi 

tidak  seimbang.  Mahasiswa  yang  memiliki  dorongan  untuk  mengikuti 

organisasi  pada  enam  UKM  di  fakultas  ekonomi  UMM  berkisar  12%. 

Besarnya  jumlah  mahasiswa  tidak  menjadi  ukuran  tingginya  motivasi 

individu mahasiswa untuk berorganisasi. 

Kebutuhan berprestasi seperti  yang dinyatakan dalam  teori McCleland 

merupakan kebutuhan yang penting bagi anggota organisasi karena motivasi 

berprestasi akan berupaya untuk mencapai sukses yang dapat diukur dengan 

standar  kesempurnaan  dalam  diri  seseorang.  Motivasi  berprestasi  dalam 

bekerja  dapat  mengarahkan  tingkah  laku  pada  usaha  mencapai  prestasi. 

Semakin  tinggi motivasi  berprestasi  dapat meningkatkan  prestasi  seseorang 

sehingga  bagi  organisasi  akan  menjadi  lebih  produktif.  Dinamika  terjadi 

dalam memilih  cara  untuk  menyalurkan  kreatifitas  dan  gagasannya  dengan 

bergabung pada organisasi yang terbentuk dalam universitas.
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Prestasi menurut Sudirman adalah  kemampuan  nyata  yang merupakan 

hasil  interaksi  antara  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  baik  dari  dalam 

maupun  luar  individu  dalam  belajar  (Widayati:2012:11).  Prestasi  diperoleh 

melalui  evaluasi.  Evaluasi  adalah  penilaian  terhadap  tingkat  keberhasilan 

siswa  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  sebuah  progam 

(Muhibbin Syah:2008:141). 

Lingkungan organisasi mendukung kegiatan yang berorientasi prestasi, 

berdasarkan  banyak  pengalaman,  prestasi  mahasiswa  lahir  dari  organisasi. 

Mahasiswa  yang  beprestasi  banyak  terlahir  dari  organisasi  mahasiswa. 

Berorganisasi dapat menumbuhkan kemampuan softskill dan lifeskill, dapat 

pula memberikan  peluang  untuk  berprestasi. Mahasiswa  yang berorganisasi 

memiliki peluang besar untuk dapat meningkatkan prestasi melalui  kegiatan 

seperti lomba karya tulis, penelitian, business plan, prestasi dibidang kesenian 

dan budaya, olahraga, dan terpilih menjadi delegasi di acara internasional. 

Berikut  disajikan  data mahasiswa  berprestasi dari beberapa  perguruan 

tinggi  dan  swasta  yang masuk  dalam  jajaran  universitas  yang  diakui  dunia 

melalui sistem webometric  yang ada di kota Malang.
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Tabel 1.3 
Prestasi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Kota Malang 

Perguruan Tinggi  Prestasi akademik  Prestasi non akademik 

Universitas 
Brawijaya 

•  International AISEC di India 
2006 

• Lomba  Presentasi  Pemikiran 
Kritis  Mahasiswa  (PPKM) 
bidang Ekonomi 

•  Liga  bola  basket  divisi  I 
(Putri) 2006 

•  Festival Paduan Suara XX 
(Putra) 2006 

Universitas Negeri 
Malang 

• Kontes  jembatan  Indonesia 
2010 

• MTQ  Mahasiswa  Tingkat 
Nasional XII 2011 

•  POMDA cabor karate 201 
•  Invitasi  Bulutangkis 
Mahasiswa  (IBM)  se 
Indonesia  dalam  rangka 
Brawijaya Cup VII 

Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 

• Juara  1  Olimpiade 
Manajemen tingkat Regional 
2011 

• Lomba  karya  Tulis  Empat 
Pilar  Kehidupan 
Berbangsa  dan  Bernegara, 
tingkat nasional 2011 

• Lomba Debat Bahasa Inggris 
Tingkat  Nasional Tahun 
2012 

•  Juara  1  Kompetisi  Divisi 
Utama  PSSI  Pengcab 
Kota 
Malang 2011 

•  Kakang  Kota  Malang 
2011 

•  Kejuaraan  Taekwondo 
UM  Cup  2012 Senior 
Junior  SeMalang  Raya 
2012 

Universitas 
Widyagama 

• 29  Mahasiswa  lolos  PKM 
Dikti 2012 

•  Penerima  hibah  KBK  2013 
untuk Prodi Teknik Elektro 

• Finalis  Kontes  Robot  tahun 
2013 

Universitas Islam 
Malang 

• Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional (PIMNAS) XXII 
tahun 2009 

• Kompetisi Jembatan 
Indonesia ke V tahun 2009 

• Ontes Roket Air Indonesia 
Tingat Nasional tahun 2009 

•  Paduan Suara Mahasiswa 
Tingkat Nasional 2009 

•  Pekan Olahraga 
Mahasiswa Daerah 
(POMDA) 2009 

Sumber Data: Berbagai Website Resmi Kemahasiswaan Universitas di Malang 

Tabel  diatas  menunjukkan  prestasi  yang  diperoleh  mahasiswa  di 

perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta  yang  ada  di  kota  Malang.  Mahasiswa 

mampu meraih  prestasi di  bidang  akademik maupun  non  akademik melalui 

softskill, intelektual dan bakat yang dimiliki dengan pengelolaan sumber daya 

manusia  melalui  proses  pengorganisasian  secara  tepat  guna  yaitu  seleksi,
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pengorganisasian,  pengembangan,  pengendalian,,  dan  pengawasan.  Dapat 

disimpulkan  bahwa  Universitas  sebagai  contoh  organisasi  dalam  bidang 

pendidikan  yang  dikelola  dengan  tepat  guna  melalui  mengenal,  membina, 

serta mengembangkan kemampuan intelektual serta minat dan bakat sumber 

daya yang dimiliki akan menghasilkan prestasi sebagai output organisasi. 

Menjadi  aktif  berorganisasi  dapat  membantu  meningkatkan  prestasi 

akademik  mahasiswa.  Aktivitas  berorganisasi  menjadikan  seseorang  aktif 

berfikir,  belajar  mengelola  diri  dan  waktu.  Mahasiswa  yang  aktif 

berorganisasi  segera  akan  menemukan  jati  diri  dan  prinsip  hidupnya,  serta 

terpenuhinya  kebutuhan  untuk  berprestasi  seperti  dari  salah  satu  teori 

berprestasi  Mac  Clelland.  Pengelolaan  diri  dan  waktu  dengan  baik 

memudahkan pencapaian target yang diinginkan. Berorganisasi menimbulkan 

pemahaman  diri,  prinsip  hidup,  penguatan  karakter,  kepercayaan  diri,  dan 

keterampilan. 

Kebutuhan  berprestasi,  berafiliasi  dan  kekuasaan  (McClelland)  dapat 

muncul  dari  organisasi.  Motivasi  timbul  dari  dalam  diri  seseorang  karena 

adanya  kebutuhan–kebutuhan  yang  membentuk  perilaku  manusia  untuk 

berupaya  memenuhi  kebutuhan–kebutuhan  tersebut.  Motivasi  berorganisasi 

mendorong mahasiswa untuk menjadi  aktifis organisasi. Berdasarkan uraian 

diatas,  mendorong  penulis  untuk  memilih  judul  “Pengaruh  Motivasi 

Berorganisasi Terhadap Prestasi Mahasiswa”.
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  rumusan masalah  yang  dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana motivasi berorganisasi pada mahasiswa? 

2.  Bagaimana prestasi mahasiswa yang berorganisasi? 

3.  Apakah motivasi berorganisasi berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa? 

4.  Manakah  yang  paling  kuat  berpengaruh  diantara  kebutuhan  berprestasi, 

kebutuhan      berafiliasi,  dan  kebutuhan  akan  kekuasaan  terhadap  prestasi 

mahasiswa? 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan  masalah yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1.  Subjek penelitian ini adalah  mahasiswa berorganisasi angkatan 2010 dan 

2011 pada enam unit kegiatan kemahasiswaan FEB UMM 

2.  Objek penelitian ini adalah motivasi mahasiswa berorganisasi, dan prestasi 

akademik. 

3.  Organisasi  yang  diteliti  dibatasi  pada  enam  organisasi  kemahasiswaan 

yaitu HMJ Manajemen, HMJ Akuntansi, HMJ IESP, HMJ D3 Bank, LSO 

Hompimpah, dan FPED.
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D.  Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

a.  Untuk mendeskripsikan motivasi berorganisasi mahasiswa 

b.  Untuk mendeskripsikan prestasi mahasiswa yang berorganisasi 

c.  Untuk  menganalisis  pengaruh  motivasi  berorganisasi  terhadap 

prestasi mahasiswa. 

d.  Untuk menganalisis  variabel  yang  paling  kuat  berpengaruh  antara 

kebutuhan  berprestasi,  kebutuhan  afiliasi,  dan  kebutuhan  akan 

kekuasaan terhadap prestasi. 

2.  Manfaat 

a.  Bagi Organisasi 

Diharapkan  dapat  memberi  kontribusi  berupa  informasi  dalam 

rangka  memotivasi  mahasiswa  untuk  berkomitmen  dalam 

berorganisasi. 

b.  Bagi Mahasiswa 

Diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk  menambah  pengetahuan 

tentang  pentingnya  berorganisasi  dan  memberikan  pemahaman 

tentang  manfaat  berorganisasi  yang  dapat  berpengaruh  terhadap 

prestasi. 

c.  Bagi pihak lain 

Diharapkan  bermanfaat  untuk  menambah  pengetahuan  atau 

masukan/saran  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  pengamatan 

selanjutnya  berkenaan  dengan  motivasi  berorganisasi  yang 

mempengaruhi prestasi mahasiswa.


