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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini membahas tentang “Motivasi Berprestasi Mahasiswa 

Penerima Beasiswa Yatim di Universitas Muhammadiyah Malang” adapun 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti antara lain : Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Silvia 

Retnaningtyas (Universitas Negeri Malang Fakutas Ilmu Pendidikan Jurusan 

Administrasi Pendidikan pada tahun  2017 dengan judul Perbedaan Motivasi 

Belajar dan Prestasi Akademik antara Mahasiswa Bidik Misi dan Reguler di 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang) dengan kesimpulan 

sebagai berikut : 1. Keseluruhan nilai rata-rata motivasi belajar mahasiswa 

bidik misi dan reguler di FIP UM termasuk dalam kualifikasi sedang. 2. 

Tingkat prestasi akademik mahasiswa bidik misi dan reguler di FIP UM masuk 

dalam predikat dengan pujian. 3. Hasil uji signifikasi multifarian menunjukkan 

bahwa  terdapat hubungan antara kategori mahasiswa dengan variabel motivasi 

belajar dan prestasi akademik. Pada uji varian fariabel motivasi belajar 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan motivasi belajar antara mahassiswa 

bidik misi dengan mahasiswa reguler. 4. Hasil varian fariabel prestasi 

akademik menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi akademik antara 

mahasiswa bidik misi dan reguler berdasakan nilai IPK. Mahasiswa bidik misi 

memiliki prestasi akademik keseluruhan.   
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Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rolly, R. Oroh, S. Pd.,MT 

Univeritas Negeri Manado, Dosen jurusan pendidikan teknik bangunan, 2014, 

Efektifitas Belajar Mahasiswa Kejuruan Penerima Beasiswa Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa data efektifitas belajar (variabel independent) dan data 

prestasi belajar (variabel dependent) adalah berdistribusi normal (melalui uji 

chi kuadrat) Untuk mendapatkan persamaan regresi, dapat diperoleh dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil. Persamaan regresi dalam permasalahan 

ini berupa persamaan garis lurus Y = 2,826+ 0,0065X, dimana untuk Y adalah 

prestasi belajar mahasiswa (variabel terikat) dan X adalah efektifitas belajar 

dari mahasiswa (variabel bebas). Ini berarti bahwa, efektifitas belajar 

mahasiswa perlu terus ditingkatkan oleh karena setiap peningkatan satu satuan 

nilai efektifitas belajar mahasiswa dalam proses belajar mahasiswa maka 

prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,0065. Prestasi belajar merupakan 

sebuah hasil dan tolak ukur dari motivasi belajar seorang mahasiswa, efektifitas 

belajar memiliki pengaruh yang dominan terhadap hasil belajar, selanjutnya 

efektifitas belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar seorang mahasiswa. 

Kemauan yang kuat  yang akan membangkitkan motivasi besar dalam hal ini.  

Kesimpulan dari kedua penelitian terdahulu adalah  tak ada perbandingan 

yang sigifikan  terkait hasil belajar antara  Mahasiswa yang kuliah dengan 

reguler maupun menempuh kuliah dengan jalur beasiswa, sedangkan hasil dari 

peelitian kedua efektifitas  belajar mahasiswa dan kemauan kuat memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap hasil belajar.  
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B. Konsep Dasar motivasi 

Pengertian Motivasi  

Motivasi dalam bahasa Inggris disebut Motivation yang berasal dari 

bahasa latin movere yang dimaksud “ menggerakkan” (Steers  & Porter, 1975 

dalam Wijono 2012 : 20). 

Definisi konseptual motivasi yang dikemukakan oleh Murray (1968 : 7-

8  dalam  Wijono  2012 : 21) sebagai berikut :  

“Sebuah faktor yang mengakibatkan munculnya, memberi arah, dan 

menginterpretasikan perilaku seseorang. Hal itu biasaya dibagi dalam dua 

komponen  yaitu dorongan dan penghapusan  dorongan mengacu pada 

proses internal yang megakibatkan seseorang itu bereaksi. Penghilangan  

mengacu pada terhapusnya motif seorang disebabkan idividu tersebut telah 

berhasi mencapai stau tujuan atau mendapat ganjaran memuaskan”.  

 

Menurut (Zainal 1984 : 54 dalam Wijono 2012 : 21) motivasi adalah 

:  

“sesuatu yang bersumber dari alam artau dari luar. Ia mempunyai tugas 

dan arah serta akan terus terjadi sehigga menghasilkan apa yang individu 

tersebut hayati. Proses ini terus meerus berjalan sebagai satu perputaran 

didalam perilaku seseorang.” 

 

Konsep dasar motivasi telah dipahami atau diterima karena, pertama 

fenomena tersebut tidak dapat diperhatikan secara langsung sebaliknya kedua, 

motivasi adalah suatu proses hipotesis yang dapat disimpulkan dengan 

memperhatikan tingkah laku seseorang, mengukur perubahan-perubahan 

dalam prestasi atau mengharapkan penjelasan tentang kebutuhan –kebutuhan 

dan tujuannya. Namun hal itu adalah sulit membuat suatu kesimpulan 

berdasarkan pada tingkah laku, karena tingkah laku itu bukan disebabkan oleh 

satu motif saja dan motif yang sama juga ditunjukkan dalam berbagai tingkah 

laku yag berbeda (wexley & Yulk, 1977 dalam Wijono 2012 : 22).   
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Konsep motivasi mencoba menjelaskan mengapa manusia  melakukan 

manusia melakukan apa yang apa yang sedang atau hendak mereka lakukan. 

Model dasar tingkah laku yang dikemukakan oleh leavitt itu di dasarkan 

pada perumpamaan bahwa tingkah laku manusia tersebut adalah :  

1. Disebabkan oleh sesuatu  yaitu rangsangan  

2. Dimotivasikan  

3. Dimotivasikan pada tujuan  

     Ada berbagai pendapat tetang proses motivasi, swift (1969) 

memberikan  pandangan tentang adanya tiga kelompok . Pertama, bahwa 

motivasi sebagai suatu proses metabolisme,  yaitu jika seseorang makan 

makanan akan menghasilkan suatu tenaga. Tenaga tersebut sebagian disimpan 

dan selebihnya dikeluarkan dalam bentuk tingkah laku, hal tersebut dinamakan 

motivasi. Kedua, motivasi juga dianggap sebagai sesuatu kekuatan internal yang 

merupakan sesuatu proses dinamis, yaitu tenaga yang dihasilkan akan 

membangkitkan individu untuk bereaksi dan akan diarahkan pada tujuan. 

Ketiga, melihat motivasi sebagai hubungan antara kebutuhan yang dioersepsikan  

(perceived need) dan tujuan meneruskan dorongan (drive). Kebutuhan yang 

dipersepsikan tersebut  terdiri dari kebutuhan fisik dan psikologis. Jika telah 

terbentuk persepsi tersebut akan timbul dorongan  sebagai suatu tenaga. 

Kemudian terbentuk motif, yaitu akan menunjukkan arah yang  hendak dicapai. 

Selanjutnya harus diketahui apa yang akan dicari, yaitu tujuan (Iran & Arifin, 

1980 dalam Wijono 2012 : 24). 
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Mc Cllelland menemukan terdapat korelasi positif diantara motivasi 

berprestasi eksekutif dan keberhasilan. Menurut Mclellend (1961 dalam Wijono, 

2012 : 50)  :  

“Aplikasi dari motif berprestasi menjelaskan bahwa individu akan 

mengerjakan sesuatu dengan gigih dan resiko pekerjaanya adalah moderat. Maka 

dia akan bekerja lebih bertanggungjawab dan memperoleh umpan balik atas hasil 

prestasinya. Motif berprestasi ini mengarah terhadap kepetingan-kepentingan 

masa depan dibadingkan masa lalu atau masa kini dan individu akan lebih kuat 

dalam menghadapi kegagalan, karena dirinya dapat memperkirakan situasi yang 

akan datang untuk memperoleh prestasi yang lebih baik dalam bekerja”  

 

Mc Clleland (dalam Luthans,1981) konsep motivasi belajar menyatakan 

bahwa inividu yang menunjukkan motivasi berprestasi tinggi memiliki karakteristik 

:  

1. Risiko yang  moderat (Moderate risks)  

Penambilan resiko yang moderat biasanya akan ditemukan dari perilaku 

individu yang memiliki kebutuhan berprstasi tinggi (n-ach) . Namun, dari 

luar tampak bahwa individu yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi (n-

ach) akaan mengambil resiko yang tinggi pula  

2. Umpan balik yang cepat (Immediate feedback)  

Pada dasarnya individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan 

berkaitan dengan pengambilan resiko yang  moderat, sehingga mereka 

berhasrat untuk melakukan umpan balik secara cepat . individu dengan 

kebutuhan berprestasi tinggi (n-ach) lebih menyukai beberapa hobi,  

kegiatan-kegiatan yang diputuskan cepat dan umpan balik dengan informasi 

yang tepat tentang bagaimana kemajuan mereka mencapai suatu tujuan.  
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3. Prestasi (Accomplishment) 

Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menemukan kepuasan 

tugas secara eksternal dan yang ada di dalam dirinya sendiri, atau  individu 

tdak berharap semata-mata hanya untuk mendapatkan hadiah secara materi 

saja.  

4. Keasyikan dengan Tugas (proccupation with the task)  

Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dapat membuat pilihan 

dalam mencapai tujuan. Lebih cenderung dengan asyik dengan tugas hingga 

memperoleh keberhasilan secara utuh. Tidak meninggalkan pekerjaan 

setengah jalan, sebelum berusaha yang maaksimum, karena tidak 

memberikan kepuasan. Tipe komitmen yang berdedikasi seperti seperti 

terefleksi dari kepribadian yang dimiliki yang outward. Hal tersebut 

serigkali berpengaruh negatif terhadap siapa yang berhubungan dengan 

mereka. Individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi sering kali 

bertentangan dengan orang lain seperti kurang bersahabat dan menjadi 

“penyendiri”. Mereka mungkin sangat pendiam dan jarang 

menyombongkan diri atas pencapaian prestasi mereka. Mereka pada 

umumnya cenderung sangat realistis terhadap kemampuan mereka dan tidak 

mengizinkan orang lain untuk meniru cara mereka dalam mencapai tujuan. 

Sementara itu, individu yang memiliki motivasi tinggi dengan tipe 

pendekatn ini tidak selalu dapat bergaul dengan orang lain(Wijono, 53-55 :  

2012). 
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Menurut McClleland ada 4 Langkah dalam mendorong idividu 

memiliki motivasi prestasi :  

1. Berusaha/ bekerja keras untuk memperoleh umpan balik bagi 

prestasinya. Pengukuhan (reinforcement) terhadap keberhasilan 

adalah bermanfaat dalam memperoleh kekuatan untuk mecapai 

prestasi yang tinggi. 

2. Mengembangkan model pencapaian prestasi dengan mencoba 

untuk menyamai atau melebihi individu yang memiliki prestasi 

baik.  

3. Berusaha untuk melakukan modifikasi terhadap gambaran diri 

(self-image)dan mendorong bahwa dirinya membutuhkan tatangan 

dan keberhasilan.  

4. Mengontrol lamunan dan pikiran sendiri melalui cara-cara yang 

lebih positif (Wijono, 59-60 : 2012) 

C. Konsep Mahasiswa  

Mahasiswa adalah seseorang yag sedang dalam proses menimba ilmu ataupun 

belajar dan terdaftar dan sedang menjalani pendidikan pada salah satu perguruan 

tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, istitut, universitas 

(Hartaji, 2012: 5)  

Pengertian mahasiswa dalam kamus (KKBI) mahasiswa adalah mereka yang 

belajar pada perguruan tinggi (Depdiknas 2012) 

Mahasiswa merupakan satu individu yang belajar di pergurauan tinggi. Banyak 

hal yang melatar belakangi mahasiswa untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, di 
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antaranya adalah cita cita yang tinggi untuk mengusai ilmu dan teknologi, 

keterampilan serta status yang tinggi di masyarakat. 

Tidak dapat di pungkiri belajar di perguruan tinggi memang tidak mudah 

banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi   mulai dari internal kampus dan 

luar kampus. 

Perkembangan ilmu  dan teknologi yang semakin pesat tentunya membuat 

mahasiswa di tuntut untuk senantiasa belajar lebih supaya mereka tidak tertinggal. 

Seorang mahasiswa tidak akan mampu mendapat hasil yang maksimal ketika dia 

hanya mengandalkan apa yang dia dapat di bangku kuliah. 

Menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat di definisikan sebagai individu 

yang sedan menuntut ilmu di tigkat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta 

atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa di nlai 

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berfikir dan 

bertindak. Berfikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang 

cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupan perinsip yang saling 

melengkapi.  

Perguruan tinggi mempunyai peran besar dalam mewujudkan cita cita 

pembangunan nasional, sementara itu perguruan tinggi juga merupakan lembaga 

pendidikan yang secara formal di serahi tugas dan bertanggung awab 

mempersiapakan penerus bangasa yakni generasi emas. 

Tujuan pendidikan perguruan tinggi akan dapat terlaksana dengan biak apa bila 

pendidikan di perguruan tinggi dapat melaksanaan tujuan pokok perguruan tingi 

yang serig kitakenal sebagi tridarma perguruan tingggi. 
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Tri darama perguruan tinggi yang tertuang dalam (UU No. 12 Tahun 2012, 

pasal 1 Ayat 9) yang berbuyi tri darama perguruan tinggi yang selanjutanya di sebut 

Tridarama adalah kewajiban perguruan tinggi dalam menyelengggarakan 

pendidikan , penelitaian dan pengabdian masyrakat. 

D. Pendidikan Muhammadiyah dan Beasiswa  Anak Yatim 

Muhammadiyah secara harfiah berarti “pengikut muhammad” yaitu 

Muhammad Rosulullah SAW. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah islam amar 

makruf nahi mungkar, berakidah islam dan bersumber kepada alquran dan as 

sunah.Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, pada tanggal 18 Dzulhijah 

1330 bertepatan dengan 18 November 1912 di yogyakarta (harun,1985:72). 

Terdapat cukup banyak penjelasan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi 

berdirinya Muhammadiyah. Kalau penjelasan –penjelasan ini diasumsikan sebagai 

teori, maka seperti pendapat M. Djindar Tamimi setidaknya ada 2 fator penting 

yang mendorog berdirinya Muhammadiyah :  yaitu faktor subyektif dan faktor 

Obyektif. (TIM AIK. 1990 : 4-10) 

 faktor subyektif berkenaan dengan pribadi ahmad dahlan sendiri : Tokoh 

kontroversial pada zamannya , ia adalah yag paling  berperan mendorong lahirnya 

Muhammadiyah sedangkan faktor Obyektif  dibedakan dalam dua macam , yaitu 

intern dan ekstern. Faktor obyektif adalah situasi sosial –keagamaan yag berkemang 

saat itu , pada lingkup intern umat islam, kebanyakan umat islam mengamalkan 

kehidupan keagamaan yang bercorak ganda; singkretik dan tradisional 

(kuntowijoyo, 1996:268)  
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Sedangkan serangan ekstren berupa : (1) kebijakan –kebijakan  pemerintah 

kolonial yang sagat merugikan islam : (2) adanya antek-antek pemerintah belanda 

yang terdiri  dari angkatan muda yang sudah mendapatkan pendidikan barat: dan 

(3) yang paling penting adalah gerakan Nasrani (Kozin, 2006:167).  

Dalam pergerakannya muhammadiyah memiliki Amal Usaha, yang disebut 

dengan Amal Usaha Muhammadiyah,  salah satunya adalah pergerakan dalam 

bidang pedidikan. Muhammadiyah memiliki jargon Muhammdiyah untuk bangsa, 

kotribusi terbesar muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan turut 

mencerdaskan bangsa. 

Perkembangan –perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah selanjutnya 

lebih kongrit, bersifat keagamaan dibawah naungan departemen agama, ada yang 

bersifat umum dibawah naungan departemen pendidikan dan kebudayaan. Sekolah-

sekolah yang bersifat keagamaan misalnya, MI, MTS, MA, Muallimat, Akademi / 

fakultas –fakultas agama. Sedangkan yang bersifat umum diligkungan 

SD,SMP,SMU/K dan fakultas-fakultas umum di lingkungan universitas maupun 

institut yang bersift non-keagamaan. Selain itu jua terdapat sekolah –sekolah 

kejuruan seperti SPG,PGA, SMEA,SNAKMA, STP (Said, 1981 : 52 ).  

Muhammadiyah dibangun oleh umat islam, bertempat di indonesia untuk 

keperluan makluk Tuhan, Tujuan pendidikan dan pengajaran  Muhammadiyah ialah 

membentuk mausia muslim, beraklak mulia, cakap, percaya terhadap  diri sendiri 

sendiri dan berguna bagi masyarakat ( Hamzah, 1985 : 91).  
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Sedangkan tujuan pendidikan Muhammadiyah yang sampai saat ini menjadi 

rujukan, sebagaimana tertuang dalam Qaidah Pendidikan Pendidikan Dasar dan 

Menengah Muhammadiyah Bab I pasal 3 yaitu : 

” Membentuk manusia muslim yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 

cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggungjawab,cinta tanah air, 

memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan 

beramal menuju terwujudnya masyarakat utama,adil dan makmur yang di Ridhai 

Allah SWT. “  

Sedangkan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) tujuan yang ingin 

dicapai sebagaimana tertuang dalam  Bab II Pasal 3 :  

(1)Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan 

bertaqwa, berakhlak mulia, yang memiliki kemampuan akademik atau 

proffesioal. Dan beramal menuju terwujudnya Masyrakat utama, adil dan 

makmur yang diridhai Allah.   

(2)  Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu 

pengetahuan teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan islam dan 

meningkatkan kesejahteraan manusia (Khozin, 2006 : 181-182). 

Pendidikan yang bermutu dan berkemajuan dapat diakses oleh siapapun tanpa 

memandang strata, kasta maupun suku bangsa, dalam hal ini muhammadiyah 

memberikan akses kepada mahasiswa dengan menyediakan berbagai beasiswa baik 

dalam negri maupun dalam negri, beasiswa tersebut datang dari kampus, 

pemerintah hingga pihak  asing, beasiswa tersebut antara lain, beasiswa 

peningkatan prestasi akademik, beasiswa peningkatan prestasi ekstrakurikuler, 

beasiswa anka yatim dari keluarga kurang mampu/ yatim piatu, beasiwa djarum 

serta beasiswa Erasmus Mundus.  

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa proses pendidikan haruslah mampu 

menghasilkan lulusan dengan beberapa standart kualitas berikut :  
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1. Memiliki kepribadian yang utuh, seimbang antara aspek jasmani dan 

ruhani, pengetahuan umum dan pengetahuan agamanya., duniawi dan 

ukhrawinya.  

2. Memiliki jiwa sosial yang penuh dedikasi  

3. Bermoral yang bersumber pada Al-Quran dan Sunah. (Khosin, 2006 : 179-

180). 

Dalam tujuan ini Terkandung Nilai – nilai Fundamental yang bersifat implisit 

jelas merujuk pada nilai-nilai islam yang bersumber pada Al Quran  dan Sunnah  

pada rumusan pertama awalnya pergeraka muhammdiyah diwarnai dengan 

semangat pergerakan untuk menumbangkan kolonialisme, pada rumusan kedua 

orientasi lebih menekankan pada upaya pengisian atau berperan serta dalam 

pembangunan bangsa  pasca kemerdekaan. Pada rumusan ketiga lebih kogkrit dan 

ralistis. Namun pada dasarnya ketiga rumusan tersebut dapat disimpulkan tujuan 

Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa yaitu mencetak musim yang cakap, 

berakhlak mulia percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


