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MAllASISWA BIIlPR.ESTASI DENGAN KONDISI 

EKONOMI LEMAR 

3.1 Mahuiswa Yq Btrpratasi 

3.1.1 Perilaku 

Maousia bukanIah benda mati yang bergerak hanya bila ada daya dari luar 

yq mendorongnya, melainkan makhluk yang mempunyai daya - daya dalam dirinya 

sendiri untuk bergerak, inilah motivasi. Oleh karena ito motivasi sering disebut 

penggerak perilaku. Ada juga yang menyatakan bahwa motivasi adalah penentu 

perilaku. Dengan kata lain, motivasi adalah suatu kos1ruk teoritis mengenai teJjadinya 

perilaku. 

Orang ceodenmg benmggap8ll bahwa perilalamya didorolJ8 oleh filktor - filktor 

di luar dirinya disebut mempunyai lokus kontrol ekstemal. Sedangkan mereka yang 

cendenmg bef8D888P8Il bahwa perilakunya diakibatkan oleh daya - daya dalam dirioya ! 
I' 

sendiri disebut memiliki lolms kontrol internal. Mereka yang terakhir ini dipandaog .~ 
II 

I 
lebih mandiri dan bertanggungjawab alas perilalamya ~ 

II 

Selmuh aktivitas mental yang dirasakanldialami yang memberikan kondisi 

bingga tetjadinya perilaku tersebut disebut motif 

Motivasi dari seseoral1g dapat memberikao suatu prestasi. Konscp motif 

berprestasi mula - mula dikemukakan oleh Henry Murray pada taboo 1938 dalam 

bulamya ''Exploration In Personality". Beliau membagi dalam 17 kategori, ! 
I 
I 

I 
36 r 

I 

~j 

II 
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diantalanya adalah kebutuhan untuk berprestasi (0. achievement) dan kebutuhan 

berafiliasi/berteman (0. affiliation). 

Me. Clelland membedakan tiga kebutuhan utama yang mempengaruhi perilaku 

manusia ; yaitu kebutuhan berprestasi &tau n-ach, kebutuhan tmtuk berkuasa atau n

power dan kebutuhan tmtuk beafiliasi atau n-affiliasi. 

Kebutuhan berprestasi atau n-ach tereermin dari perilaku individu yang selalu 

meogarah pada suatu standar keuoggulan (standard of exellenee). Orang seperti ini 

menyukai tugas - togas yang menantang, tsmB8Jmg jawab seeara pribadi, dan terbuka 

tmtuk umpan balik guna memperbaiki prestasi inovatif..kreatifuya 

N-acb, seperti juga kebutuhan - kebutuhan lain dalam teori Me. Clelland, 

merupakan basil suatu proses belajar. Dalam penelitiannya antara lain ia menmmskan 

hubungan antara n-ach dengan pola asuhan dalam budaya tertentu. Karena n-ach 

adalah hasil dari proses belajar, maka n-ach dapat ditingkadam melalui Iatihan. 

Kedua kebutuhan lain, yaitu n-power dan n-affkurang banyak diteliti dibanding 

n-ach. N-power terlihat dari perilaku individu yang selalu berosaba menanamkan 

pengaruh atas Ol'8D8lain demi reputasinya sendiri. N-affterlihat pada perilaku individu 

yang menyukai kumpul - kumpul bersama orang lain, membina hubuogan baik, dan 

menjalin hubungan - hubungan baru. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau 

mahasiswa yang berprestasi lebih bertangguog jawab dan mandiri. Mereka menyukai 

togas-togas yang menantang tangguog jawab seeara pribadi, dan terbuka mrtuk mnpan 

balik gmm memperbaiki prestasinya serta meningkatkan latihan untuk proses 

belajamya 
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3.1.2 Sikap Dan Mental 

Perkembangan bokan merupakan suatu proses yang teIputus - putus dan 

terpisah - pisah, melainkan satu proses dinamik yang berlangsung terus - menerus 

(suatu kontinmn). Walau banyak ahli menggtmakan istilah-istilah periode, rase atau 

stadiwn mtuk menjelaskan gejala - gejala perilaku yang menonjol dalam masa 

perkembangan tertentu, istilah - istila tersebut tidak bermaksud memberikan pris 

batas yang tegas aDtara masa yang satu deogan masa yang lainnya Istilah periode 

digtmakan bila yang ditekankan adalah satuan waktu dalam perkembangao. Sedang 

istilah fase atau stadiwn biasana digtmakan untuk menekaokan pada perubahan 

perubahan yang teljadi dalam suatu perlode perlcembangan. Secara umum harus 

dimengerti bahwa perkembaogan adalah suatu kontim.un. Dengan demikian, suatu 

rase perkembangan selalu berlmbuogan deogan rase sebelumnya. 

Perkembangan merupakan perubahan - perubahan psikologislmenta1 Y8IJ8 

dialami individu dalam. proses menjadi dewasa. Perubaban - perubahan tenebut 

terbentuk semakin terdererensiasinya seluruh aspek kepribadian individu tetapi 

segala aspek yang berlcembq ito terorganisasi menjadi satu totalitas. 

Sigoumd Freud (1856-1939) menyatakan bahwa perkembangan kepribadian 

seseorang clapat meoga1ami gangguan. Bila gangguan itu menyebabkan seseorang 

berperilaku seperti pada perkemb8lJ88ll sebelumo.ya, maka terjadi regresi. Sedang 

bila gangguan itu menyebabkan perkembangan terhambat sehingga. untuk suatu periode 

tertentu pola perilaku tidak berubah, maka terjadi fiksasi. Akan tetapi tidak semua 

aspek perilaku clapat tenllang lagi. 
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Di lain pihak, pertumbuhan berarti perubahan - perubahan fisiklbiologis ke 

arab kemasakan fisiologis, yaitu organ - organ tubuh dapat berfungsii secara optimal. 

Pertumbuhan hanya terjadi sekali s~a dan tidak dapat terulang lagi. 

Kemasakan fisiologis &tau sering disebut kematangan berarti kedewasaan dan 

kemasakan fisiologis berarti berfungsinya organ - organ tubuh secara optimal. Bila 

kemasakan fisiologis dapat dicapai (bampir) tanpa proses bel~ar, maka kemataogan 

harus dicapai dengan proses bel~ar. 

Perkembaogan sudah mencakup pengertian perkembangan mental mauptm 

pertumbuhao. Dalam periode-periode awal perkembangan terdapat sast - sast yang 

amat menentukan untuk meogembaogkan suatu kemampuan atau ketrampilan. Saat 

saat seperti ito disebut masa paka. Bila masa peka ini terlewati, mak perkembangan 

kemampuan, ketrampilan tersebut akan terbambat. 

Perkembangan adalah tnmsaksi antara diri individu dengan dirinya sendiri dan 

dengan liDgkungmmya. Ada hal - hal yang sulitltidak ID1Dlgkin diubah dalam dirinya 

sehiDgga ia berupaya untuk membuat lingkungan sesuai deogan dirinya. Tetapi 

banyak hal dalam dirinya yang bisa berubah. Dalam hal ini ia menyesuaikan dirinya 

dengan liogkungannya 

R~a adalah seonmg idealis, ia memandaog dunianya seperti apa yang ia 

inginkan, bukan sebagaimana adanya. ia suka mimpi-mimpi yang sering membuatnya 

marah, cepat tersinggung atau ftustasi. Selain ito, oleh keluarga dan masyarakat ia 

dianggap sudah menginjak dewasa, sehingga diberi tangguog jawab layaknya seorang 

yang sudah dewasa. Ia mulai memperhatikan prestasi dalam segala hal, karena ini 

memberinya nilai tambah UDluk kedudukan sosialnya diantara teman sebaya rnaupun 

orang - orang dewasa. 
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Periode remtYa adalah periode pemantapan identitas diri. Peogertiannya akan "siapa 

aku" yang dipengaruhi oleh pandangan orang - orang sekitamya serta pengalaman 

pengalaman pribadinya akan menentukan polaperilalamya sebagai orang dewasa 

Pemantapan identitas diri ini tidak selalu mutus, tetapi sering melalui proses 

yang panjang dan bergejolak Oleh karena ito, masa - masa seperti sering dinamabo 

sebagai masa - masa stonn and stress. 

Pada masa ini mereka molai serius belajar demi karir di masa yang akan 

dataDg dan cita - citanya menjadi lebih realistis. Ia mulai belajar berbagai peranan 

yang sudah menetap. 

Hurlock mengatakan bahwa perkembqan emosi sangat dipeogarnhi oleh faktor 

kemasakan dan belajar. Pengalaman emosional sangat tergaobmg dari seberapa jauh 

individu dapat mengerti rangsang yang diterimanya Otak yang lebih masak 

memungkinkan pengalaman emosi yaog lebih kaya Selain itu, faktor belajar juga 

sangat besar pengarubnya, tcrutama dalam menentukan pola dari inteositas 

peosungkapan emosi. Pada tahap selaqjutnya, perkembangan emosi sangat dipeop-uhi 

oJeh harapan - harapan orang tua atau masyarakat. Perbedaao cara pengungkapan 

emosi pria dan wanitajuga karena perbedaan harapan tersebut. 

Dari uraian diatas, maka mahasiswa yang tennasuk dalam perkembaogan 

menjadi dewasa mempunyai sikap dan mental yang melalui pertumbuhan nya, telah 

menentukan mtuk mengembangkan suatu kemampuan atau ketrampilan. Mahasiswa 

yang tennasuk remaja adalah seorang idealis. Dalam keluarga dan masyarakat , ia 

telah diberi taD8glmgjawab dan mulai memperhatikan prestasinya dalam segala hal. 

Mahasiswa yang berprestasi dalam sikap dan mentalnya merasa bertanggUDg jawab 

~-----
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dan mulai senus belajar demi karir di masa yang akan datang serta cita - citanya 

menjadi realistis. Iamulai belajar berbagai peraoan yang sudah mantap. 

3.1.3 CaraBelajar 

Belajar secara sederbana dikatakan sebagai proses ·perubahan dati belmn 

mampu yang teljadi dalam jaugka waktu tertentu. Belajar dan berpikir merupakan 

dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Belajar adalah suatu proses teljadinya 

perubahan perilaku, tetapi berpikir tidak selalu mengbasilkan perubahan perilaku 

BeJ~ar tidak semata - mata merupabo suatu akibat dari kondisi dalam 

linglamgan, tetapi juga bisa terjadi karena mencontoh perilaku yang teljadi di 

sekitamya. 

Mempelajari pengetahuan atau ketrampilao yaog kompleks membutuhkan 

pengertian yang bersifat gestalt &tau insight, maka metode mengbapal atau drilling, 

tidak abo banyak membantu. Untuk memperoleh insight diperlukan suatu proses 

belajar yang memmtut siswa aktif dan menemukan sendiri hubuogan untuk pemecahan 

masalah dari gejala - gejala yang ia hadapi. 

Belajar tidak tergantuDg dari tinggi rendahnya IQ seseorang. Dan kecepatao belajar 

juga tidak hanya ditentukan oleh fiddor itu (IQnya). 

Seseoraog dikatakan ''bel;yar dari pengalaman" karena ia mampu menggunakan 

berbagai informasi yang telah diterimanya di masa lalu untuk memecahkan berbagai 

persoalan yang dihadapinya saal ini. 

Umpan balik atau pengetahuan abo basil belajar dapat menjadi penguat yang 

efektif bila diberikan dalam waldo yang terlalu lama dari saat hasil belajar itu 

diukur. 



- -,
 

42 

Latihan (exercise) membantu belajar, tetapi akibat-akibat dari proses belajar 

(effect)juga menentukan apakah organisme akan berhasil. 

Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan meneuwkan 

informasi yang disimpan dalam memori tmtuk digunakan kembali bila dibutuhkan 

informasi dalam memori jangka panjang sangat terorganisir. Organisasi informasi ini 

besar faedalmya karena kapasitas memori ini luar biasa besamya. Bila tidak 

terorganisir, maka proses mengingat satu informasi sederbana saja sudah akan 

makan waktu berbari - bari, walau sudah diberi pebmjuk yang cukup jelas. K.arena 

informasi terorganisasi, maka proses meng;ngat bila diberi pebmjuk akan berlangsung 

beberapa detik saja. 

3.2 Mahasiswa DelillD KOBdisi EkoBomi Lemah 

3.2.1 Perilaku 

Manusia itu senantiasa hidup dalam suatu Iingkuogan, baik lingkungan fisik, 

psikis atau spritual, yang didalaomya ia adakan bubungan timbal balik itu tentunya 

teJjadi saling mempengaruhi antara manusia dan lingkuopn pada umumnya. 

Peugaruh masyarakat terlwIap perkembaogan. sosial, akan ditekankan kepada pengaruh 

kelompok sosia! yang pertama - tama dihadapi manusia sejak ia dilahirkan, yaitu 

kelompok keluarganya. 

Keluarga merupakan kelompok sosia! yang pel1ama dalam kehidupan 

maousia, tempat ia bel~ar dan menyatakan diri sebagai manusia sosia! di dalam 

hubungan interaksi deogan kelompoknya. Di dalam keluarga, ia belajar memegang 

perman sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan 

tertentu dalam pergaulan dengan orang lain. 
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Pengalaman - pengalamannya dalam interaksi sosia! dalam keluarganya tm1Jt 

menentukan pula cara - cara tingkah lalamya terbadap orang lain dalam pergaulan 

sosia! di luar keluarganya, di dalam masyarakat pada lnmunnya 

Jadi, selain dari peranan tmllDD kelompok keluarga seb88ai kerangka. sosial 

yang pertama, tempat manusia berkembang sebagai manusia sosia!, terdapat pula 

peranan- perman tertentu di dalam keadaan - keadaan keluargayang clapat 

mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosia!. 

Keadaan sosio-ekonomi keluarga tentulah mempunyai peranaonya terbadap 

perkembangan seseonmg. Dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan 

material yang dihadapi di dalam keluarganya lebih luas, ia mendapatkan kesempatan 

yang lebih luas mrtuk memperkembangkan bennacam - macam kecakapan yang tidak 

dapat ia perkembangkan apabila tidak ada alat - alatnya. 

Dari uraian diatas, maka perilaku seseoraog, dalam hal ini mahasiswa dalam 

kondisi ekonomi yang kunmg dipengaruhi oleh keadaan keluarganya. Dimana, di 

dalam lingkungan keluarga, ia belajar memegang peranan penting sebagai makhluk 

sosial yang memiliki norma - norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan dengan 

orang lain 

3.2.2 Sikap Dan Mental 

Status sosial ekonomi tidak merupakan faktor mutlak dalam perkembangan 

sosia!, sebab hal ini gergantung kepada sikap - sikap orang tuanya dan corak interaksi 

di dalam keluarga tersebut Pada akhimya, perkembangan sosia! seseorang turut 

ditentukan pula oleh sikap-sikapnya terhadap keadaan keluarga. Perkembangan sosial 

memaug ditentukan oleh saling pengaroh dari banyak faktor di luar diiinya dan di 

dalam dirinya 
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Dalam situasi keluarga dapat memberi pengaruh yang mengtUltlmgkan dan 

meogbambat perlcembaogao sosial seseoraog. Situasi keluarga yang kekuraogan 

ceoclerung untuk 11 berusaha menyesuaikan dirinya. Sebingga ia cepat matang dalam 

melakukan suatu pekerjaan dan melaksanakannya deogan w~ar. Hal ini merupakan 

pengaruh positif dari latar belakang sosial ekonomi yang kekurangan. 

Dari uraian diatas, maka sosial ekonomi yang reodah juga tergantung pada 

situasi di dalam keluarga Sikap dan mental dari sosial ekonomi rendah cendenmg 

lebih cepat matang, kareoa ia dapat menyesuaikan dirinya. Begitu pula dengan sosial 

ekonomi rendah bagi mabasiswa, yang deogan cepat matang da1811l berinteraksi di 

lingkuogannya asalkan s~a situasi di dalamnya bersifat kekeluarga 

3.2.3 Cara Belajar 

.Bagi seseorang yang mempunyai kondisi ekonomi yang rendah, mereka 

ceodenmg uotuk menyesuaikan diri terhadap lingkuogan di sekitamya. Kematangan 

jiwa membuat mereka dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingtamgan dimana 

mereka tioggal. 

Seseoraog dengan status ekonomi rendah, lebih mementiogkan situasi di dalam 

keluarga Kareoa disitulah mereka dapat belajar banyak tentaog keadaan dirinya. 

Dimaoa, taopa alat - alat (fdsilitas) yang mewah, mereka dapat mengeJjakan pekerjaan 

dengan wajar. 

Dari uraian diatas, maka seseorang dalam kondisi ekonomi lemah, khusunya 

mahasiswa dapat menyesuaikan dirinya dalam cara ia belajar. Kareoa mereka 

(ekonomi rendah) mempunyai kematangan diri, sebingga tanpa ada alat - alat yang 

serba mewahpm mereka dapat mengerjakan sewajamya. 
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3.3.KesimpalaD 

1. Wawancara 

Berdasadam wawancara dengan Pembantu Dekao un, Pembantu Rektor m 

UGM dan Pembantu Rektor m IKJP Yogyakarta mengenai mabasiswa yang berprestasi 

deugan kondisi ekonomi lemah, maim dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

TabelDI.l
 

Pendapat meogeoai mahasiswa yang berprestasi dengan kondisi ekonomi lemah
 

1. Jr. R Baclmas~ Msc - Mahasiswa berprestasi memptmyai privacy 

( PD un ) yang tinggi dalam belajar. 

- Mempunyai cara-eara bel~ar tersendiri 

- Membutuhkan sarana olah raga untuk meng

hilaogkan kejenuhan 

2. Jr. Bambang Kartiko - Mahasiswa ekonomi lem.ah cara bidupnya 

(PRmUOM) sederhana apa adanya. 

- Biasanya tidale mengikuti kegiatan kema

hasiswaan, tenJtama yang IP 3~O 

- Lebih memfokuskan pada kegiatan belajar 

s.a. 

- Rutin dalam meluangkan waktunya unuk 

belajar setiap hari. 

- Dapat meogatur waktu dalam kegiatan 

sehari-harinya. 

3. Drs. H Rohamdi Hem, MPD - Mahasiswa yang berprestasi aktif dalam 

PR (Ill IKIP ) kegiatan kemabasiswaan. 
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- Cara belajamya kearah bersama-sama 

(team) 

- Sifat agamis akan membentuk mahasiswa ito 

berakhlak. 

Kesimpulan 

- Mahasiswa yang berprestasi ito memfokuskan pada kegiatan belajar dan mempunyai 

privacy yang tinggi dalam belajar. 

- Kehidupan mahasiswa yang berekonomi lemah cendenmg lebih sederhana dan apa 

adanya. 

- Mahasiswa yang berprestasi ada yang aktif dan ada yang tidak aktif dalam kegiatan 

kemahasiswaan. 

- Cara belajar yang berlainan, tetapi lebih bersifat bersama - sarna (team). 

- Dapat membagi waktu dan menyisihkan wakbmya untuk belajar. 

2. Data kuisener 

Dan kuisener yang diedarkan kepada mahasiswa yang berprestasi, maka didapat data 

sebagai berikut : 

Tabelm2. 

Keadaan Ruang Tidur-Belajar 

Nama Suasana Belaiar Pe . ·Kamar Waktu Belajar 
1 c b c 
2 a a e 
3 a a d 
4 a b d 
5 a b d 
6 a b d 
7 a b d 
8 c b d 
9 a a e 
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Keterangan : 

Suasana bel~ar: a. tenang b. ramai c. privacy 

Penginmi kamar diisi oleh: a. 1 b. 2 c. 3 d 4 

Waktu bel~ar : a. pagi hari b. siang hari c. malam hari d pagi dan malam 

e. siang dan malam/sore 

Tabel ill.3. 

Fasilitas dan Kegiatan 

Nama Fasilitas Kegiatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

komputer 

komputer 

komputer , internet 

-
komputer 

komputer 

internet 

komputer, internet 

komputer 

ekstrakurikuler (a,e,g) 

ekstrakurikuler (b,c,i: g) 

ekstrakurikuler (f) 

ekstrakurikuler (c,e, f) 

ekstrakurikuler (b,c,e,f) 

ekstralauikuler (b,c,e,f,g) 

ekstrakurikuler (a,e,i:g) 

ekstrakurikuler (a,b,d,g) 

ekstrakurikuler (b,i:g) 

Ketenmgan :
 

Kegiatan ekstrakurikuler :
 

a. internet b. komputer c. kewanitaan d elektronik e. ketrampilan khusus 

£ keagamaan g. kesenian 
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Tabel 1Il.4 

Peningkatan Prestasi Ekonomi Lemah 

Nama fasilitas 

1 b,c 

2 a,b,c 

3 c 

4 b 

5 a,c 

6 b,c 

7 a,c 

8 b 

9 a,b,c 

Keteraogan : 

a informasi ketenagakerjaan 

b. Pemmjang kreativitas 

c. Hmo petJ8etahuan dan wawasan 

Kesimpulan 

Dari data kuisener, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang 

berprestasi walauptm dengan kondisi ekonomi lemah, dalam meningkatkan 

prestasinya mereka membutuhkan suatu fasilitas yang dapat meodukung proses 

belajamya Dengan adanya fasilitas dan kegiatan, maka mereka dapat menjadi 

berlaIalitas. 

Untuk fasilitas numg tidur belajar, maka kamar tidur diisi oleh 2 orang dan 

mempunyai suasana yang tenang. Dalam memilih waktu belajar yaitu pagi dan malam. 


