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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Penelitian Terdahulu 

Latonda  (2009) meneliti  tentang  pengaruh motivasi  terhadap  prestasi 

kerja pada karyawan PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang. Tujuan penelitian 

ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang  pengaruh  signifikan  antara  pemberian 

motivasi dengan prestasi kerja karyawan PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang. 

Menggunakan teknik analisis data Regresi Linier Berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berprestasi pada 

karyawan PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang tergolong tinggi dengan skor 

rataata sebesar 322,3, kebutuhan berafiliasi pada karyawan dengan skor rata 

rata 327,7 dan kebutuhan akan kekuasaan mendapat skor ratarata 295,3, serta 

prestasi  kerja 323. Kesimpulan dari  hasil penelitian adalah  variabel neef  for 

power dengan nilai t hitung lebih besar yaitu 2,660 > t tabel 1.988 merupakan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja. 

Penelitian  oleh  Agus  Salim  (2012)  tentang  pengaruh  motivasi 

organisasi  dan  keaktifan  berorganisasi  terhadap  prestasi  belajar  mahasiswa 

unit  kegiatan  mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  dengan 

tujuan : 1) untuk mengetahui pengaruh motivasi organisasi  terhadap prestasi 

belajar mahasiswa pada unit kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta,  2)untuk  mengetahui  pengaruh  keaktifan  berorganisasi 

berorganisasi terhadap prestasi
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belajar  mahasiswa  pada  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  Universitas 

Muhammadiyah  Surakarta,  3)  untuk  mengetahui  pengaruh  motivasi 

organisasi  dan  keaktifan  beroragnisasi  terhadap  prestasi  belajar  mahasiswa 

pada Unita Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan  melalui  analisis  statistik.  Kesimpulan  yang  diambil  adalah: 

1)Pengaruh  signifikan  motivasi  organisasi  terhadap  prestasi  belajar  pada 

mahasiswa  program  studi  pendidikan  akuntansi  pada  Unit  Kegiatan 

Mahasiswa  sebesar  8,94%.  2)  Pengaruh  signifikan  keaktifan  berorganisasi 

terhadap prestasi mahasiswa sebesar 22,56%. 3) pengaruh signifikan motivasi 

organisasi  dan  keaktifan  berorganisasi  terhadap  prestasi  belajar  mahasiswa 

program  studi  akuntansi  pada  UKM  sebesar  0,315.  4)  Hasil  uji  koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 0,315 jadi penelitian menunjukkan bahwa besar 

pengaruh  antara  motivasi  organisasi  dan  keaktifan  berorganisasi  terhadap 

prestasi  belajar  mahasiswa  adalah  sebesar  31,5%  sedangkan  sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Penelitian  oleh  Nur  Widayati  (2012)  tentang  pengaruh  kreativitas 

belajar dan  keaktifan mahasiswa dalam himpunan mahasiswa program studi 

pendidikan  akuntansi  terhadap  prestasi  mahasiswa  pendidikan  akuntansi  di 

Universitas  Muhamadiyah  Surakarta.  Tujuan  penelitian  adalah  :  1)  untuk 

mengetahui  pengaruh  kreativitas  belajar  terhadap  prestasi  akademik 

mahasiswa,  2)  untuk mengetahui  pengaruh  keaktifan  berorganisasi  terhadap 

prestasi  akademik  mahasiswa,  3)  untuk  mengetahui  pengaruh  kreativitas 

belajar dan keaktifan berorganisasi terhadap prestasi akademik.
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Teknik analisis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan  analisis  statistik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya 

pengaruh signifikan kreativitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa 

dengan  nilai  12,3%.  Pengaruh  signifikan  keaktifan  berorganisasi  terhadap 

prestasi  akademik  mahasiswa  dengan  nilai  sumbangan  efektif  9,3%. 

Kesimpulan  selanjutnya  adalah  adanya pengaruh  yang  signifikan  kreativitas 

belajar  dan  keakifan  berorganisasi  terhadap  prestasi  akademik  mahasiswa 

nilai  signifikansi  0,001.  Hasil  penelitian  yang  terakhir menunjukkan  bahwa 

besarnya  pengaruh  antara  kreativitas  belajar  dan  keakifan  berorganisasi 

terhadap  prestasi  akademik  mahasiswa  adalah  sebesar  21,6%  sedangkan 

78,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan  sekarang  yaitu  terletak  pada 

subyek penelitian terdahulu pada karyawan serta dua penelitian lainnya pada 

mahasiswa,  penelitian  sekarang  terhadap  mahasiswa  berorganisasi  di  UKM 

Fakultas  Ekonomi.  Adapun  sampel  yang  diteliti  pada  penelitian  terdahulu 

yaitu seluruh karyawan, dan dua penelitian lainnya dengan jumlah sampel 59 

dan  60 mahasiswa  pada unit  kegiatan  atau himpunan mahasiswa  sedangkan 

sampel  penelitian  sekarang  adalah  mahasiswa  berorganisasi  pada  unit 

kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 20102011. 

Persamaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  sekarang  terletak 

pada  subyek  penelitian  adalah  mahasiswa,  menggunakan  teori  motivasi 

McCleland,  penggunaan  variabel  bebas  Need  for  Achievement,  Need  for 

Affiliation, dan Need for Power, variabel terikat yaitu prestasi mahasiswa dan 

teknik analisis data regresi linier berganda.
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Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  faktorfaktor  yang  mempengaruhi 

motivasi  berorganisasi  pada  mahasiswa  dan  pengaruhnya  terhadap  prestasi 

akademik. Melihat  dari  hasil  penelitian  sebelumnya, motivasi  berorganisasi 

dan  keaktifan  berorganisasi  memberikan  kontribusi  kecil  terhadap  prestasi 

akademik  mahasiswa,  sehingga  peneliti  ingin  membuktikan  faktor  yang 

menjadi  motivasi  berorganisasi  dan  pengaruhnya  terhadap  prestasi 

mahasiswa.  Pembuktian  penelitian  dilakukan  dengan membandingkan  hasil 

penelitian  terdahulu  dengan  sekarang  melalui  metode  penelitian  yang 

berbeda.

Adapun  perbedaan  dan  persamaan  penelitian  terdahulu  dengan 

penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

Judul  Variabel  Hasil 
Pengaruh Motivasi 
Berprestasi (Studi pada 
karyawan PT.Mustika 
Bahana Jaya Lumajang) 

Variabel Bebas :Need for 
achievement(X1), Need 
for affiliation(X2), Need 
for Power(X3), 
Variabel Terikat : 
prestasi Kerja Karyawan 

Pengaruh signifikan 
kebutuhan berprestasi, 
berafiliasi,dan 
kebutuhan aan 
kekuasaan terhadap 
prestasi. Kebutuhan 
berprestasi 
berpengaruh paling 
kuat terhadap prestasi 
karyawan. 

Pengaruh Motivasi 
Organisasi dan Keaktifan 
Berorganisasi Terhadap 
Prestasi Belajar Mahasiswa 
Unit Kegiatan Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 

Variabel bebas : Motivasi 
Organisasi (X1), Keaktifan 
Berorganisasi (X2) 

Variabel terikat: 
Prestasi Belajar(Y) 

Pengaruh signifikan 
motivasi organisasi 
dan keaktifan 
organisasi, terhadap 
prestasi mahasiswa 

Pengaruh Kreativitas 
Belajar Dan Keaktifan 
Mahasiswa Dalam 
Himpunan Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Terhadap 
Prestasi Mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Di 
Universitas Muhamadiyah 
Surakarta 

Variabel Bebas: Keaktifan 
Belajar (X1), Keaktifan 
Berorganisasi (X2) 
Variabel Terikat: Prestasi 
Akademik Mahasiswa (Y) 

Pengaruh signifikan 
kreativitas belajar dan 
keaktifan berorganisasi 
terhadap prestasi 
akademik mahasiswa 

Pengaruh Motivasi 
Berorganisasi Terhadap 
Prestasi Akademik 
Mahasiswa 

Variabel  Bebas : 
Need for 
achievement(X1), Need for 
affiliation(X2), Need for 
Power(X3) 
Variabel Terikat: Prestasi 
Akademik Mahasiswa (Y)
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B.  Landasan Teori 

1. Motivasi Berorganisasi 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi  merupakan  satu  penggerak  dari  dalam  hati  seseorang 

untuk  melakukan  atau  mencapai  sesuatu  tujuan.  Seseorang  yang 

mempunyai  motivasi  berarti  ia  telah  mempunyai  kekuatan  untuk 

memperoleh  kesuksesan  dalam  kehidupan.  Kebutuhan  melandasi 

perilaku, kebutuhan  yang memiliki  kekuatan  besar  pada  saat  tertentu 

akan  menimbulkan  kegiatan  dan  mendominasi  motivasi  individu 

dalam mencapai tujuan yaitu memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam karyanya 

Management  (Winardi:2008:12)  merumuskan  motivasi  sebagai 

kesediaan  untuk  melaksanakan  upaya  tinggi  untuk  mencapai  tujuan 

keorganisasian  yang  dikondisikan  oleh  kemampuan  upaya  untuk 

memenuhi kebutuhan individual tertentu. 

Ivancevich mengungkapkan  teori motivasi menurut McClelland 

motivasi  muncul  ketika  kebutuhan  adanya  yang  kuat  dalam  diri 

seseorang,  Kebutuhan  tersebut  memotivasi  diri  untuk  menggunakan 

perilaku  yang  dapat  mendatangkan  kepuasannya.  Kebutuhan 

berprestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. 

Menurut ERG Alderfer terdapat tiga kebutuhan yang mendorong 

seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhannya  yaitu  kebutuhan  akan 

eksistensi,  hubungan,  dan  pertumbuhan  (Ivancevich,  Robert  dan 

Michael:2007:150154).  Kedua  teori  tersebut  dapat  disimpulkan
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bahwa  motivasi  tercipta  karena  adanya  kebutuhan  dasar,  kebutuhan 

tersebut  mendorong  seseorang  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan 

tersebut. 

Teori motivasi dengan adanya suatu kebutuhan diungkapkan pula 

oleh Abraham Maslow  (Winardi:2008:13), motivasi  individu  sebagai 

suatu urutan kebutuhan yang dipredeterminasi. Kebutuhan fisiologikal, 

kebutuhan  akan  keamanan,  kebutuhan  sosial,  kebutuhan  akan 

penghargaan,  kebutuhan  realisasi  diri.  Kebutuhan  fisiologikl 

merupakan  kebutuhan  paling  imperatif,  tetapi  secara  psiologikal 

kebutuhan  akan  realisasi  diri  sangat  penting  bagi  masingmasing 

individu. 

Istilah  motivasi  dalam  bahasa  latin  yaitu  movere,  yang  berarti 

menggerakkan  (to  move).  Terdapat  tiga  komponen  pokok  yang  ada 

dalam  definisi  motivasi  dari  pendapatpendapat  para  ahli  yaitu 

mendorong, mengarahkan dan menjaga tingkah laku (Salim;2012;15). 

a)  Mendorong  berarti  menimbulkan  kekuatan  pada  diri  suatu 

individu, memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara lain. 

b)  Mengarahkan  atau mengatur  tingkah  laku. Menyediakan  orientasi 

tujuan yaitu tingkah laku individu diarahakan terhadap sesuatu. 

c)  Menjaga  tingkah  laku,  yaitu  mengendalikan  dorongandorongan 

ataupun kekuatankekuatan yang timbul dari individu. 

Definisi motivasi dari pendapat para ahli mengemukakan bahwa 

motivasi  timbul  karena  adanya  kebutuhan  yang  harus  dicapai  untuk 

mendapatkan  kepuasan  diri.  Motivasi  menjadikan  upaya  yang  kuat
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pada individu untuk mencapai pada apa yang menjadi harapan. Melalui 

pengarahan  dan  fokus  pada  tujuan  akan  meningkatkan  motivasi  diri 

untuk  berupaya  segera  mencapai  kebutuhan  sehingga  kepuasan  diri 

karena pencapaian tujuan akan dimiliki. 

b.  Faktorfaktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Kebutuhankebutuhan  yang  menjadi  dasar  motivasi  disebutkan 

dalam teori 3 kebutuhan oleh McClelland dan Atkinson: 

Gambar 1 
Konsep Teori Kebutuhan McClelland 

Sumber : google.com/2012/20.00 

a.  Konsep kebutuhan untuk Berprestasi (need for achievement, n Ach) 

Penelitian  McClelland  yang  dijabarkan  Mangkunegara  (2005:68) 

menetapkan profil  individu  yang memiliki motivasi berprestasi  yang 

tinggi ( achiever ) : 

1) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi 

2) Memiliki perencanaan dan berusaha untuk mencapai tujuan 

3) Berani mengambil resiko atas keputusannya 

4) Tuntutan untuk berhasil dalam berupaya sangat tinggi 

5) mempunyai  keinginan  menjadi  unggul  yang  menguasai  bidang 

tertentu
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b. Konsep kebutuhan untuk Berafiliasi (the need for affiliation) 

Menurut McCllean  tipe  individu  dengan  kebutuhan  berafiliasi  yang 

kuat, berusaha mencari hubungan akrab dan kawankawan. Golongan ini 

senang berada dalam bidang pekerjaan yang mempunyai banyak interaksi 

dengan orangorang lain. Indikator pada kebutuhan ini adalah : 

a)  Mengupayakan kualitas hubungan sosial, dengan interaksi 

b)  Senang bekerjasama dengan orang lain 

c)  Tidak ingin merugikan orang lain 

d)  Bersedia bertukar fikiran dengan orang lain 

c.  Kebutuhan akan Kekuasaan (the need for power): 

Para  individu  yang  mencari  kekuasaan  biasanya  berkecenderungan 

untuk mencari posisiposisi kekuasaan atau dengan pengaruh. Golongan 

dengan kebutuhan akan kekuasaan memilih memiliki pekerjaan di mana 

otoritas  dan  kekuasaan  melekat  pada  posisi  yang  dimiliki. Indikator 

kebutuhan ini adalah : 

a)  Berkeinginan menjadi pemimpin diantara rekannya 

b) Memiliki  keinginan  tertentu  untuk mempengaruhi  serta mengatur 

orang lain tanpa paksaan 

c)  Menginginkan wewenang (otoritas) lebih tinggi 

d)  memenangkan argumentasi 

2. Organisasi 

Organisasi  merupakan  alat  dan  wadah  atau  tempat  pemimpin 

melakukan  kegiatankegiatannya  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan. 

Menurut  Stoner  yang  dikutip  oleh  Widayati  (2012:21)  organisasi  adalah
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suatu  pola  hubungan  yang  melalui  orangorang  di  bawah  pengarahan 

manajer  untuk  mengejar  tujuan  bersama.  Widayati  menyebutkan  bahwa 

(2012:21), organisasi  adalah  suatu  tempat dengan sekumpulan orang  yang 

berbeda sudut pandang dan pemikiran tetapi memiliki suatu tujuan tertentu. 

Menurut  Indriyo  Gitosudarmo  dan  I  Nyoman  Sadita  menyatakan 

pengertian  organisasi  adalah  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  pola  aktivitas 

kerjasama  yang  dilakukan  secara  teratur  dan  berulangulang  oleh 

sekelompok  orang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  (Widayati:2012:21). 

Manusia  cenderung  berkelompok,  saling  bekerja.dan  saling  berhubungan, 

hal ini disebut organisasi. 

3. Pengertian Keaktifan Berorganisasi 

Keaktifan  berasal  dari  kata  aktif  yang  artinya  giat  (bekerja, 

berusaha). Sedangkan  keaktifan berarti  kegiatan atau kesibukan. Keaktifan 

dalam berorganisasi dalam penelitian  ini adalah keaktifan dalam mengikuti 

kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama (Salim;2012:20) 

Keaktifan  berorganisasi  ditinjau  dari  berbagai  segi  antara  lain 

(Widayati:2012:22): 

a.  Segi Pendidikan 

Keaktifan  dalam  mengerjakan  sesuatu  dengan  minat  besar  berarti 

dalam pendidikan dan pengajaran  yang dilakukan akan memantapkan hasil 

studi. Individu akan memiliki rasa optimis 

b.  Segi Pengalaman 

Mengasah alat  indera, khususnya pendengaran dan penglihatan untuk 

memperoleh dan memperbanyak pengetahuan.
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c.  Segi Berfikir 

Seluruh  tugas  dan  kegiatan  memerlukan  pemikiran,  pendengaran, 

penglihatan, dan selalu berusaha aktif. 

d.  Segi Psikologis 

Mahasiswa  harus  aktif  dalam  dskusi  dan  mengerjakan  tugastugas. 

Proses belajar yang dilakukan dalam kelas merupakan aktivitas transformasi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mahasiswa dituntu untuk melakukan 

banyak kegiatan dalam proses belajar. 

Mengasah kreativitas, pengembangan diri, dan sebagainya di dalam 

organisasi  didukung  dari  segmentasi  fokus  kegiatan  masing  masing 

organisasi.  Hasil  keluaran  dari  berorganisasi  dapat  dipengaruhi  oleh 

keaktifan  anggota  pada  kegiatan  didalamnya.  Misalnya  dalam  organisasi 

yang  cenderung  pada  kegiatan  penalaran,  pendidikan  dan  yang  berkaitan 

dari  segi  berfikir  maka  output  yang  dimiliki  anggotanya  cenderung 

mengarah  pada  akademik.  Jika  organisasi  yang  diikuti mahasiswa  berada 

dalam  lingkup  kreativitas  bakat,  kegiatan  sosial,  pengalaman  dan  halhal 

yang  mengarah  pada  psikologis  maka  kecenderungan  prestasi  non 

akademik akan dimiliki oleh anggota sebagai outputnya. 

4. Motivasi Berprestasi 

a.  Pengertian Motivasi Berprestasi 

Motivasi  merupakan  satu  penggerak  dari  dalam  hati  seseorang 

untuk  melakukan  atau  mencapai  sesuatu  tujuan.  Motivasi  juga  bisa 

dikatakan  sebagai  rencana  atau  keinginan  untuk  menuju  kesuksesan  dan



23 

menghindari  kegagalan  hidup.  Motivasi  berprestasi  menurut  McClelland 

adalah  kemampuan  seseorang  untuk  berprestasi  diatas  kemampuan  orang 

lain.  McClelland  mengajukan  teori  kebutuhan  motivasi  berkaitan  erat 

dengan  konsep  pembelajaran, bahwa  kebutuhan  yang dapat diperoleh dari 

budaya  yang  ada  di  dalam  masyarakat  (Ivancevich,  Robert  dan 

Michael:2007:154). 

Motivasi  berprestasi  adalah  daya  penggerak  dalam  diri  siswa  untuk 

mencapai taraf prestasi setinggi mungkin dengan ditetapkan oleh siswa itu 

sendiri.  Maka  siswa  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  mengenai  taraf 

keberhasilan yang diperolehnya. Motivasi berperan sebagai sasaran dan alat 

untuk  prestasi  yang  lebih  tinggi  yang  akan  menampilkan  tingkah  laku 

berbeda dengan orang yang motivasi berprestasi rendah. 

Motif  berprestasi  menurut  McClelland  merupakan  motif  yang 

mengarahkan  tingkah  laku seseorang dengan  titik berat pada cara prestasi 

tersebut  dicapai.  Motif  ini  yang  mendorong  individu  untuk  mencapai 

keunggulan  dalam  bersaing  dengan  suatu  standar  keunggulan  tertentu. 

Motivasi  berprestasi  penting  dalam  keberhasilan  belajar.  Motivasi 

diharapkan  dapat memberi  arah  dan  tujuan  belajar  serta mempertahankan 

perilaku berprestasi. 

Terdapat teori Mc Gregor tentang asumsi kecenderungan perilaku dari 

sifat dasar manusia yang menjadi motivasi dirinya dalam melakukan suatu 

hal. Teori X dan Y mengasumsikan  tentang sifat manusia,  teori X adalah 

sifat  manusia  yang  negatif  dengan  ciriciri  suka  menghindari  pekerjaan, 

harus dikendalikan dalam menyelesaikan pekerjaan, menghindari tanggung
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jawab dan mencari perintah formal, serta senang dalam posisi aman dalam 

pekerjaan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  teori  X  memiliki  motivasi 

rendah untuk berprestasi. 

Sifat manusia  pada  teori Y  adalah  kebalikan  dari  teori X  yaitu  suka 

dengan pekerjaan, memiliki pengendalian diri yang baik, senang memiliki 

memiliki tanggung jawab, serta dapat membuat keputusan yang tepat guna. 

Dapat diasumsikan bahwa manusia dengan sifat ini memiliki motivasi yang 

tinggi untuk berprestasi. 

b. Karakteristik  Motivasi Berprestasi 

Motivasi  bagi  individu  akan  semakin  kuat  ketika  adanya  suatu 

kebutuhan yang kuat, untuk pemenuhan akan kebutuhan tersebut kemudian 

diupayakan. McClelland mengemukakan karakteristik berprestasi seseorang 

dalam dua tingkatan (Mangkunegara:2005:103) kebutuhan untuk mencapai 

sukses  yang diukur berdasarkan  standar  tertentu. Orang  yang memiliki “n 

Ach” tinggi, cenderung: 

1) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi besar 

2) Memiliki  program  kerja  berdasarkan  rencana  dan  tujuan  yang  realistis 

serta berjuang untuk merealisasikannya 

3) kemampuan mengambil keputusan dan berani menghadapi resiko 

4) tuntutan tinggi pada diri sehingga dapat menyelesaikannya dengan hasil 

yang memuaskan 

5) mempunyai keinginan menjadi unggul yang menguasai bidang tertentu. 

Sedangkan  karakteristik  orang  yang  memiliki  motivasi  berprestasi 

rendah adalah sebagai berikut :
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a)  kurang  memiliki  tingkat  tanggung  jawab  pribadi  dalam  mengerjakan 

suatu pekerjaan atau kegiatan 

b)  memiliki program kerja tetapi tidak berdasarkan pada rencana dan tujuan 

yang realistik, serta lemah dalam melaksanakannya 

c)  bersikap apatis dan tidak percaya diri 

d)  raguragu dalam mengambil keputusan 

e)  tindakan kurang fokus terhadap tujuan 

5. Prestasi 

a.  Pengertian Prestasi 

McClelland  mengidentifikasikan  3  macam  kebutuhan  yang 

merupakan  titik  pusat  pendekatannya  terhadap  motivasi  yaitu  kebutuhan 

berprestasi,  kebutuhan  afiliasi,  dan  kebutuhan  atas  kekuasaan.  Menurut 

McClelland kebutuhan berprestasi merupakan keinginan untuk melakukan 

sesuatu  dengan  lebih  baik  dan  efisien,  memecahkan  masalah, 

mengutamakan  tugas  tugas  yang  kompleks.  Kebutuhan  akan  kekuasaan 

adalah keinginan untuk mengendalikan orang lain, mempengaruhi perilaku 

mereka,  menjadi  bertanggung  jawab  bagi  mereka.  Kebutuhan  berafiliasi 

adalah  keinginan  untuk membentuk  dan mempertahankan  hubungan  yang 

hangat dan bersahabat dengan orang lain. 

Prestasi  menurut  Sudirman  AM  adalah  kemampuan  nyata  yang 

merupakan hasil  interaksi  antara berbagai faktor yang mempengaruhi dari 

dalam diri maupun dari luar individu dalam belajar (Widayati:2012:11). Inti 

dari prestasi  adalah pencapaian  atau hasil akhir  yang dapat dilihat  setelah 

proses belajar. Prestasi belajar dan proses belajar merupakan kesatuan yang
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tidak  dapat  terpisah  karena  prestasi  belajar  adalah  hasil  akhir  dari  sebuah 

proses belajar. Prestasi mahasiswa nampak setelah dilakukan penilaian atau 

evaluasi  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  mahasiswa  dari  tiaptiap 

materi kuliah yang ditempuh atau kompetisi kegiatan akademik. 

Peneliti menyimpulkan  bahwa  prestasi  akademik  merupakan  hasil 

dari  evaluasi  tentang pemahaman belajar pada bidang  tertentu  yang. Nilai 

IPK,  hasil  ujian,  ikut  kompetisi  pada  bidang  ilmu  tertentu  adalah  bentuk 

prestasi hasil belajar dari sisi akademik. Prestasi akademik merupakan hasil 

pencapaian  kualitas  belajar  individu  yang  dicapai  dari  perubahan  tingkah 

laku  berupa usaha  dan  pemahaman  individu baik  dari  dalam diri maupun 

dari  luar  diri  individu.  Prestasi  akademik  erat  kaitannya  dengan  prestasi 

belajar. 

Prestasi akademik merupakan hasil yang dicapai dari pembelajaran 

keilmuan  tertentu, dipengaruhi oleh  faktor  internal dan eksternal  individu. 

Prestasi  belajar  cerminan  dari  usaha  dalam  belajar  (Widayati;2012:23). 

Penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  dapat  diukur  dengan  evaluasi 

dari  tes  kemampuan.  Faktor  internal  maupun  faktor  eksternal  saling 

berinteraksi  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dalam mencapai  prestasi 

belajar. 

Faktorfaktor  yang  mempengaruhi  prestasi  belajar  menurut  Djamarah 

yang  dikutip  oleh Widayati  (2012:13)  adalah  tingkah  laku  yang  meliputi 

tiga  ranah  yaitu  kognitif  (pemahaman),  afektif  (sikap),  dan  psikomotorik 

(keterampilan).  Berikut  penjelasan  dari  faktorfaktor  yang mempengaruhi 

prestasi belajar sebagai berikut :
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1)  Faktor Diri ,meliputi : 

a)  Faktor Psikis (Intelektual dan non intelektual) 

Prestasi  belajar  ditinjau  dari  faktor  intelektual  misalnya 

intelegensi  atau  kecerdasan.  Faktor  non  intelektual  misal  perhatian, 

minat dan bakat. 

b)  Faktor Fisik (Kondisi Fisik) 

Faktor intern yang mempengaruhi prestasi belajar adalah kondisi 

fisik misalnya cacat tubuh. Seseorang dengan cacat tubuh dapat kurang 

optimal dalam berprestasi seperti pelajar pada umumnya. 

2)  Faktor Eksternal, meliputi : 

a)  Faktor pengaturan proses belajar di sekolah 

Pengaturan  dalam  proses  belajar  berperan  penting  dalam 

keberhasilan  belajar  pelajar.  Guru  professional  dapat  menciptakan 

suasana  belajar  mengajar  yang  aktif  dan  kondusif,  sehingga  siswa 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. 

b)  Faktor Sosial di Sekolah 

Lingkungan  akademika  yang  baik  akan mendorong  siswa  untuk 

giat belajar dan memotivasi untuk berprestasi 

c)  Faktor Situasional 

Lingkungan  tempat  tinggal  akan  berpengaruh  terhadap  perilaku 

siswa.  Faktor  situasional  misalnya  lingkungan  pergaulan  dan  media 

masa.
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b. Indikator Keberhasilan Prestasi 

Prestasi  belajar  merupakan  hasil  yang  dicapai  dari  belajar, 

dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  individu.  Penguasaan 

pengetahuan  dan  keterampilan  dapat  diukur  dengan  evaluasi  dari  tes 

kemampuan. Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa 

mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  sebuah  progam  (Muhibbin 

Syah:2008:141). Untuk mengetahui prestasi belajar  siswa dapat dilakukan 

dengan  cara  evaluasi  untuk memeriksa  kesesuian  antara  yang  diharapkan 

dan  yang dicapai. Pengukuran prestasi belajar tersebut dapat menggunakan 

suatu alat untuk mengevaluasi  yaitu test. Test dipakai untuk menilai  hasil 

belajar siswa dan hasil belajar mengajar dari pendidik. 

Mengutip dari buku “Pengantar Evaluasi Pendidikan” oleh Prof. Drs. 

Anas  Sudijono  (2011:71)  alat  pengukur  perkembangan  belajar  yaitu  tes 

formatif  yaitu  tes  hasil  belajar  untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman 

selama  proses  belajar,  tes  dilakukan  ditengah  perjalanan  program 

pengajaran yang secara umum. Tes prestasi belajar ini diasumsikan sebagai 

ujian tengah semester atau UTS yang diselenggarakan ditingkat universitas. 

Tes sumatif adalah tes akademik yang umum digunakan pula di universitas 

yaitu  tes  hasil  belajar  yang  dilaksanakan  setelah  sekumpulan  satuan 

program pengajaran selesai diberikan. Tes sumatif dilakukan secara tertulis 

yang disebut ujian akhir semester atau UAS (Sudijono:2011:72). 

Adapun  tes  yang dapat mengetahui prestasi dari  segi kejiwaan atau 

prestasi non akademik yang dapat digunakan dalam berorganisasi yaitu tes 

intelegensi untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang, selanjutnya tes
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kemampuan  untuk  mengetahui  bakat  khusus  seseorang,  tes  sikap  untuk 

mengetahui  respon  seseorang  terhadap  lingkungannya,  tes  kepribadian 

dalam mengetahui  yang menjadi ciri  khas  seseorang, dan  tes hasil belajar 

yang  merupakan  tingkat  pencapaian  sebagai  prrestasi  belajar 

(Sudijono:2011:73). 

Berdasarkan uraianuraian berikut ini peneliti menyimpulkan bahwa 

pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan dengan cara memberi penilaian 

atau  evaluasi.  Penilaian  atau  evaluasi  yang  dilakukan  dapat  diketahui 

dengan  menggunakan  suatu  test  tertulis  atau  test  lisan  yang  mencakup 

semua materi yang diajarkan dalam jangka waktu tertentu. Tes sumatif dan 

formatif  merupakan  alat  yang  memiliki  hasil  evaluasi  secara  kuantitatif 

sehingga dapat diketahui hasil yang disebut nilai. 

Nilai  menurut  Anas  Sudijono  (2011:431)  angka  atau  huruf  yang 

melambangkan  tingkat  keberhasilan  peserta  didik  setelah  mengikuti 

program pendidikan  pada  jenjang  tertentu,  dalam waktu  yang  ditentukan. 

Nilai  dalam  jenjang  pendidikan  di  universitas  disebut  indeks  prestasi. 

Permendiknas  No.  20  tahun  2007  dapat  menyebutkan  bahwa  penilaian 

pendidikan  dilakukan  dengan  proses  pengumpulan  dan  pengolahan 

informasi  untuk  menentukan  pencapaian  hasil  belajar,  penilaian  yang 

dimaksud  adalah  raport  yang  diperoleh  dari  hasil  ujian  tengah  semester, 

nilai tugas individu dan nilai tugas kelompok, pekerjaan rumah (PR), nilai 

keaktifan meliputi nilai keaktifan didalam kelas, hasil ujian semester.
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Menurut Muhibbin Syah  pengungkapan  hasil  belajar  ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan 

proses belajar peserta didik namun tidak memungkinkan penilaian dengan 

seluruh  ranah  tersebut  karena  perubahan  hasil  belajar  bersifat  intangible. 

Berikut  indikator  dari  berbagai  rujukan  yang dikutip oleh Muhibbin Syah 

(2008:151). 

Tabel 2.2 
Prestasi Mahasiswa 

Ranah Prestasi  Indikator  Prestasi Belajar 
Ranah 

Cipta (Kognitif) 
a.  Pengamatan • Dapat menunjukkan 

• Dapat membandingkan 
• Dapat menghubungkan 

b.    Ingatan • Dapat menyebutkan 
• Dapat menunjukkan kembali 

c.    Pemahaman • Dapat menjelaskan 
• Dapat mendefinisikan dengan lisan 
sendiri 

d.    Penerapan • Dapat memberikan contoh 
• Dapat menggunakan secara tepat 

e. Analisis (pemeriksaan 
dan pemilahan secara 
teliti) 

• Dapat 
mengklasifikasikan/memilahmilah 

• Dapat menguraikan 
Ranah 

Rasa (Afektif) 
a. Penerimaan •  Menunjukkan sikap menerima 

•  Menunjukkan sikap menolak 

b. Apresiasi (sikap 
menghargai) 

• Menganggap belajar penting dan 
bermanfaat 

• Menganggap indah dan harmonis 
• mengaguni 

c.Internalisasi 
(pendalaman) 

• mengakui dan meyakini 
• mengingkari 

d.  karakterisasi • melembagakan atau meniadakan 
•  terwujud dalam kepribadian dan 
perilaku keseharian 

Ranah 
Karsa 
(Psikomotor) 

a. Keterampilan 
bergerak dan bertindak 

• Mengkoordinasikan gerak mata, 
tangan, kaki, dan anggota tubuh 
lainnya 

b. Kecakapan ekspresi 
verbal dan nonverbal 

• Mengucapkan 
a.Membuat  ekspresi  dan  gerakan 
jasmani
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Melalui  indikator  diatas  diperlukan  penetapan  batas  minimal 

keberhasilan  belajar  peserta  didik  dengan  mempertimbangkan 

keberhasilan yang meliputi ranah cipta, rasa, dan karsa. Menetapkan batas 

minimum  keberhasilan  belajar  berkaitan  dengan  upaya  pengungkapan 

keberhasilan  belajar.  Norma  pengukuran  tingkat  keberhasilan  belajar 

dengan  norma  skala  angka  dan  norma  prestasi  belajar  berupa  symbol 

hurufhuruf A , B, C, D, E. (Muhibbin Syah:2008:152153). 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom 

(Sudijono:2011:4959) bahwa tujuan pendidikan senantiasa mengacu pada 

tiga jenis ranah yaitu : 

1)  Ranah Kognitif 

Ranah yang mencakup kegiatan otak, dengan enam jenjang yaitu 

a.  Pengetahuan 

Kemampuan  untuk  mengenali  dan  mengingat  rumus,  ide,  gejala, 

dan  sebagainya.  Salah  satu  wujudnya  adalah  mengahafal  lalu 

menuliskan kembali. 

b.  Pemahaman 

Kemampuan  untuk  memahami  sesuatu  dari  berbagai  segi. 

Diwujudkan  dengan  menguraikan  makna  yang  dapat  disertai 

pendapat dari materi ilmu yang diberikan. 

c.  Penerapan 

Kesanggupan  untuk  menerapkan  metode,  prinsip,  teori,  dan 

sebagainya  dalam  situasi  yang  baru  dan  konret.  Diwujudkan 

dengan  mengaplikasikan  hal  yang  diajarakan  dalam  kehidpuan
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seharihari  seperti  kedisplinan,  tata  cara  melakukan  sesuatu,  dan 

sebagainya. 

d.  Analisis 

Kemampuan  untuk  merinci  atau  menguraikan  suatu  keadaan 

dengan  berbagai  faktor  yang  disesuaikan. Misal wujud  nyata  dari 

ilmu yang diajarkan baik ilmu alamiah, maupun norma. 

e.  Sintesis 

Proses  memadukan  unsurunsur  secara  logis  sehingga  menjadi 

suatu pola terstruktur. 

f.  Penilaian 

Kemampuan untuk mempertimbangkan terhadap suatu situasi, nilai 

atau  ide.  Misal  mengambil  manfaat  atau  makna  suatu  ilmu  lalu 

diterapkan dengan kesesuaian dalam kehidupan seharihari. 

2)  Ranah Afektif 

Ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciriciri afektif tampak 

pada  perilaku.  Oleh  David  R.  Krathwohl  dan  kawankawan 

(Sudijono:2011:54) merinci ranah afektif menjadi : 

a.  Menerima atau Memperhatikan (receiving) 

Kepekaan untuk menerima rangsangan dari luar diri dalam bentuk 

masalah, situasi, atau gejala. Peserta didik dibina untuk menerima 

nilai dan mengidentikan diri dengan nilai tersebut. 

b.  Menanggapi (responding) 

Kemampuan  untuk  menyertakan  diri  secara  aktif  dalam  suatu 

situasi  dan  membuat  suatu  reaksi.  Misal  keinginan  mempelajari
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suatu  hal  lebih  dalam,  atau  menerapkan  yang  telah  dipelajari 

sebagai  wujud  respon  dalam  suatu  situasi  missal  kepemimpinan, 

kedisplinan, dan sebagainya. 

c.  Menilai atau Menghargai (valuing) 

Memberikan  penghargaan  terhadap  suatu  obyek  atau  kegiatan. 

Dapat  diwujudkan  missal  dengan  adanya  kemauan  kuat  untuk 

berperilaku baik atau menguasai suatu keilmuan. 

d.  Mengatur atau Mengorganisasikan (organizing) 

Mempertemukan perbedaan lalu terbentuk nilai baru secara umum 

untuk  perbaikan  umum.  Merupakan  pengembangan  dari  nilai 

dalam  suatu  sistem  organisasi.  Misal  mendukung  kedisiplinan, 

kepemimpinan, dan sebagainya. 

e.  Karakteristik dengan suatu nilai (Characterizing  by a Value) 

Perpaduan  semua  sistem  nilai  yang  dimiliki  seseorang  yang 

mempengaruhi  pola  kepribadian  dan  tingkah  laku. Nilai  tertanam 

konsisten pada sistemnya dan mempengaruhi emosi. 

3)  Ranah Psikomotorik 

Ranah  yang  berkaitan  dengan  keterampilan  atau  kemampuan 

bertindak  setelah  seseorang  menerima  pengalaman  belajar  tertentu. 

Hasil  belajar  kognitif  dan  afektif  menjadi  psikomotorik  yang 

ditunjukkan  peserta  didik  pada  perilaku  tertentu  sesuai  makna  yang 

ada di ranah afektif dan kognitif.
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Melalui  teori  yang  ada  untuk  indikator  pencapaian  prestasi  bagi 

peserta  didik,  dalam  penelitian  ini  adalah  mahasiswa,  maka  peneliti 

menyimpulkan indikator prestasi akademik adalah: 

1)  Prestasi  afektif  dapat  ditunjukkan  mahasiswa  pada  hasil  proses 

belajar  mengajar  dengan  mengikuti  tes  atau  ujian  mid  semester, 

hasil ujian akhir  semester, atau bentuk dari analisis serta penilaian 

seperti mengikuti suatu kompetisi. 

2)  Prestasi  kognitif  seperti  menanggapi,  mengatur,  menilai  atau 

menghargai  ditunjukkan  saat  mahasiswa  mengerjakan  tugas 

individu  dan  nilai  tugas  kelompok,  pekerjaan  rumah  (PR),  aktif 

mengikuti  kegiatan  organisasi  sebagai  aplikasi  karakteristik 

pendalaman pembelajaran teori. 

3)  Prestasi  psikomotorik  dapat  ditunjukkan  melalui  keaktifan 

mahasiswa  seperti  keaktifan  didalam  kelas,  kecakapan  dalam 

berorganisasi, dan ikut dalam suatu olimpiade atau kompetisi. 

c.  Ragam Motif Berprestasi 

a.  Motivasi  berprestasi  berasal  dari  luar  diri  (motivasi  ekstrinsik), 

motivasi  yang  muncul  karena  faktor  di  luar  dirinya  dan 

lingkungannya. 

b.  Motivasi  berprestasi  yang  berasal  dari  dalam  diri  (motivasi 

intrinsik). Motif  berprestasi  ini muncul  tanpa  dorongan  dari  pihak 

luar.  Melakukan  segala  sesuatu  karena  kesadaran  diri  untuk 

memperoleh prestasi.
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d.  Tujuan Penilaian Prestasi 

Suatu  sistem  penilaian  yang  berasaskan  pada  prinsip  yang  sesuai 

dengan  kehendak  pencapaian  tujuan  organisasi.  Untuk  mengetahui 

peningkatan  mahasiswa  diperlukan  penilaian  atau  evaluasi.  Melalui 

penilaian  diketahui  kesanggupan,  penguasaan  seseorang  tentang 

pengetahuan  ketrampilan  dan  nilanilai.  Penilaian  pendidikan  adalah 

penilaian  tentang  perkembangan  dan  kemajuan  siswa  yang  berkenaan 

dengan penguasaan bahan pelajaran, termasuk kreativitas. 

Menurut Muhibbin Syah  (2008:142)  tujuan evaluasi atau penilaian 

belajar meliputi lima hal yaitu mengetahui tingkata kemajuan yang dicapai 

peserta  didik  dalam  krun  waktu  tertentu,  mengetahui  kedudukan  siswa 

dalam  kelompoknya,  mengetahui  tingkat  usaha  yang  dilakukan  dalam 

belajar, mengetahui tingkat dayaguna pada kecerdasan yang dimiliki untuk 

belajar,  serta  mengetahui  pemahaman  atau  daya  guna  dan  hasil  guna 

metode pengajaran guru dalam proses belajar mengajar. 

Menurut  Mangkunegara  yang  dikutip  oleh  Rahajeng  (2012:30) 

tujuan dari penilaian prestasi adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja  organisasi  melalui  peningkatan  kinerja  dari  sumber  daya  manusia 

organisasi.  Prestasi  dapat  diperoleh  melalui  keseimbangan  keterampilan 

akademik  maupun  non  akademik.  Keterampilan  akademik  dan  non 

akademik  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  penilaian  prestasi 

mahasiswa.
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6.  Hubungan Antara Motivasi Berorganisasi Terhadap Prestasi 

Motivasi  merupakan  suatu  dorongan  yang  menjadi  latar  belakang 

seseorang  untuk  melakukan  aktivitas  dalam  mencapai  tujuan  tertentu. 

Motivasi  berorganisasi  yang  tinggi  akan  berkembang  dalam  segi  pemikiran 

dan  intelektual,  apabila  motivasi  yang  tinggi  untuk  berorganisasi  maka 

pemikiran  dalam  belajar  berorganisasi  dan  dalam  kegiatan  belajar  untuk 

mengejar  prestasi  akan  tampak  (Salim:2012:24).  Teori  motivasi  berprestasi 

yang dikemukakan David McClelland memfokus dalam tiga kebutuhan, yaitu: 

a.  Kebutuhan berprestasi 

Kebutuhan dengan dasar mencari dan bersedia menerima tanggung 

jawab  pribadi  besar.  Mengembangkan  rencanarencana  komprehensif 

untuk  mencapai  tujuan  dan  memiliki  kemampuan  mengambil  keputusan 

yang  baik  dan  berani  menghadapi  resiko.  Adanya  dorongan  untuk 

mengungguli, keinginan mencapai prestasi tinggi 

b.  Kebutuhan akan afiliasi: 

Kebutuhan ini akan melakukan banyak interaksi dengan orang lain, 

dapat bekerja dan menyelesaikan dengan hasil yang memuaskan (bersedia 

bekerja  sama dengan orang  lain). Karakteristik dari  kebutuhan  ini  adalah 

memiliki  keinginan untuk  hubungan antar pribadi  yang ramah dan karib. 

Memiliki keinginan untuk berupaya agar tidak merugikan orang lain.
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c.  Kebutuhan akan kekuasaan : 

Menginginkan  wewenang  lebih  tinggi  akan  ada  guna  pengaruh 

terhadap orang lain, disamping memiliki keinginan untuk mengatur orang 

lain. Karakteristik dari kebutuhan akan kekuasaan adalah untuk membuat 

orang lain berperilaku yang diinginkan dalam suatu cara tanpa dipaksa. 

Berbagai  aktivitas  dalam  organisasi  mampu  meningkatkan 

berbagai  kemampuan  individu  anggota  organisasi,  disamping 

mengembangkan organisasi. Aktivitas organisasi, praktis mengembangkan 

pribadi dalam organisasi dan organisasi. Pelatihan ketrampilan komunikasi 

dapat meningkatkan  keunggulan  pribadi,  karena  ketrampilan  komunikasi 

yang diterapkan langsung pada praktiknya diperoleh dari pelatihan secara 

langsung  dari  program  kegiatan  organisasi  atau  secara  tidak  langsung 

menjadi manfaat dari berbagai aktivitas organisasi yang dilakukan. 

Motivasi  berprestasi  terkait  dengan  motivasi  berorganisasi. 

Adanya  dorongan  pada  individu  untuk  meningkatkan  segala  aktivitas 

dengan suatu standar keunggulan digunakan sebagai pembanding terdapat 

pada  motivasi  berprestasi.  Melalui  organisasi,  individu  akan  memiliki 

standar  dalam  berprestasi  dan  memiliki  pembanding  keunggulan  dalam 

bersaing untuk berprestasi. 

7.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan  teoriteori di  atas, maka  dapat disusun  suatu kerangka 

pikir  yang  yang  menggambar  pengaruh  motivasi  berorganisasi  terhadap 

prestasi mahasiswa. Bagannya sebagai berikut:



38 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Motivasi Prestasi 

Kerangka pikir merupakan susunan tentang hubungan antara variabel 

dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pikir yang baik akan 

menjelaskan  secara  teoritis  pertautan  antara  variabel  yang  akan  diteliti. 

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan pengaruh motivasi berorganisasi 

terhadap prestasi mahasiswa.  Prestasi sebagai hasil (outcomes) dari sebuah 

pekerjaan  dan  kontribusi  pada  organisasi.  Mangkunegara  menyebutkan 

bahwa  tujuan  dari  penilaian  prestasi  adalah  untuk  memperbaiki  atau 

meningkatkan  kinerja  organisasi  melalui  peningkatan  kinerja  dari  sumber 

daya manusia organisasi (Rahajeng: 2012:34). 

Prestasi  mahasiswa  merupakan  hal  yang  penting  dalam  perhatian 

civitas  akademika.  Prestasi  mahasiswa  merupakan  tolak  ukur  output  dari 

universitas. Berhasilnya universitas dalam mendidik  tercermin dari prestasi 

mahasiswa.  Pendidikan  akademik  maupun  non  akademik  dan 

mengembangkan kreativitas memerlukan dukungan baik secara pendidikan, 

moral, maupun  sarana prasarana.  Perlu  adanya  dukungan  sebagai motivasi 

untuk  berprestasi  melalui  kegiatan  berorganisasi.  Karena  mencapai  tujuan 

universitas  dalam  mendidik  mahasiswa  berprestasi  dengan  motivasi  dan 

sarana kreativitas berprestasi yaitu organisasi adalah penting. 

Prestasi Mahasiswa (Y) 

•  Prestasi Akademik 
• Prestasi Non Akademik 

Motivasi Berorganisasi 
(X) 

Need For Achievement (X1) 
Need for Affiliation (X2) 
Need For Power (X3)
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8.  Hipotesis 

Menurut  Sugiyono  (Rahajeng:2012:35)  hipotesis  adalah  jawaban 

sementara  terhadap  rumusan  masalah  penelitian.  Berdasarkan  perumusan 

masalah  yang  telah  dikemukakan,  peneliti  mengajukan  hipotesis  sebagai 

berikut : 

H0  :  Diduga bahwa ada pengaruh antara motivasi berorganisasi  yang 

terdiri  dari  need  for  achievement,  need  for  affiliation,  need  for 

power terhadap prestasi mahasiswa 

Ha  :  Adanya  pengaruh  yang  paling  kuat  dari  need  for  achievement 

terhadap prestasi mahasiswa


