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1.1 Latar Belakang  

Ada berbagai masalah yang mungkin dihadapi remaja saat ini. Seorang 

remaja merasakan berbagai tekanan dari orang tua, sekolah, dan teman sebaya. 

Mereka berada dalam masa transisi di mana mereka pindah  dari masa kanak-

kanak hingga dewasa (Masalah anak-anak & remaja, hidup bagi seorang remaja 

adalah tarik ulur yang penuh dengan tuntutan dari orang tua, guru, teman, pelatih, 

dan diri sendiri). Ini dapat menciptakan kesulitan, stres, dan depresi serius bagi 

orang yang tidak bisa mengatasi, berkomunikasi, atau menyelesaikan masalah. 

Terlebih lagi, itu dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk sukses. Menuntut 

ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Menurut Stoltz mengungkapkan 

bahwa daya juang seorang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti daya saing, 

produktivitas, kreativitas, motivasi, berani mengambil risiko, dan melakukan 

perbaikan, ketekunan dan belajar, serta mampu menghadapi perubahan dan 

optimis (Stoltz, 2000). 

 Faktor ini dapat mengganggu ketika banyak tugas yang harus dilakukan. Ini 

adalah contoh masalah yang dihadapi siswa. Salah satu solusi untuk masalah itu 

adalah memotivasi studi mereka. Motivasi adalah proses di mana aktivitas yang  

diarahkan pada tujuan diselidiki dan berkelanjutan. Ini juga melibatkan tujuan 

yang memberikan dorongan dan arahan untuk bertindak (Schunk et al., 2008). 

Di samping adanya stres, mahasiswa yang tidak mampu untuk mengelola 

dirinya dalam mengerjakan tugas ataupun ujian mampu mengalami kecemasan. 

Kecemasan ini bisa dikarenakan pengerjaan tugas yang tidak sesuai dengan waktu 

yang ditargetkan, ataupun kesulitan dalam proses pembelajaran itu sendiri 

(Michelle, 2013). (Mujiyah, 2001) menjelaskan jika banyak kendala yang 

biasanya dihadapi oleh mahasiswa yang menjalankan proses belajar, meliputi 

kendala internal, eksternal, kendala buku, kendala fasilitas dan kendala 

metodologi. Kendala internal seperti malas, motivasi rendah, takut bertemu dosen 
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pembimbing, dan kurang mampu untuk beradaptasi dengan dosen pembimbing. 

Kendala eksternal seperti dosen pembimbing yang sulit ditemui, minimnya waktu 

bimbingan, kurangnya koordinasi ataupun komunikasi antara dosen dan 

mahasiswa, serta dosen yang terlalu sibuk.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rika Ulina,2010) terungkap 

bahwa daya juang memberi sumbangan yang cukup besar yaitu sebesar 53,7%. 

Daya juang sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu 

dalam bertahan untuk menghadapi serta mengatasi segala hambatan yang terus 

menerus terjadi dengan tekun dan ulet agar mampu mencapai hasil ataupun tujuan 

yang diinginkan (Stoltz, 2004). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tino Dwi Prasetyo (2010) 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara daya 

juang dengan prestasi akademik. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

secara bersama-sama variabel daya juang dan motivasi belajar dengan prestasi 

akademik. 

Menurut peneliti solusi dalam melaksanakan pembelajaran setiap hari 

untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI memerlukan daya 

juang yang tinggi agar tetap optimis dalam menjalankan proses pembelajaran. 

Optimis dan harapan memberikan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi 

depresi ketika musibah melanda, menimbulkan kinerja yang lebih baik terhadap 

tugas terutama tugas yang menantang, dan menjadikan kondisi kesehatan menjadi 

lebih baik (Selligman, 2002). Daya juang mampu menghasilkan optimisme dan 

harapan sehingga mampu berkomitmen dalam menjalankan proses pembelajaran 

sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Univeritas YARSI. Penelitian 

tentang hubungan daya juang dalam pembelajaran masih sangat terbatas di 

Indonesia untuk itu peneliti ingin meneleti lebih lanjut tentang hubungan daya 

juang dalam pembelajaran mahasiswa dengan nilai ujian blok Mahasiswa FKG 

YARSI. 
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Sesungguhnya ujian dan cobaan itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah 

terhadap hamba-hamba-Nya. Sungguh berbagai cobaan hidup itu bertujuan untuk 

mengetahui secara lahiriyah mana di antara mereka yang pandai bersyukur dan 

mana pula yang kufur, mana yang bersabar dan mana pula yang cepat putus asa 

bahkan dusta (Sipati, 2020).  Allah berfirman: 

 

٣ - َنْیِبِذٰكْلا َّنََملَْعَیلَو اُْوَقدَص َنْیِذَّلاُ 9ّٰا َّنََملَْعَیَلف ْمِھِلَْبق ْنِم َنْیِذَّلا اََّنَتف َْدَقلَو  
Artinya : “Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka 
Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-
orang yang dusta”. (Q.S. Al - Ankabut (29) : 3) 

Daya juang sangat penting bagi individu. Pada dasarnya tinggi dan 

rendahnya daya juang sangat mempengaruhi seseorang dalam mengatasi 

masalahnya. Semakin rendah daya juang maka semakin mudah menyerah dan 

putus asa individu tersebut. Sebaliknya semakin tinggi daya juang seseorang maka 

semakin baik pula kemampuannya dalam menghadapi masalah (Ni’mah, 2018). 

Daya juang mempunyai dimensinya sendiri untuk melihat bagaimana 

kemampuan subjek ketika menghadapi kesulitan. Adapun dimensi daya juang 

dalam konsep Islam menurut Sipati antara lain diwujudkan berupa kesabaran 

ketika menghadapi kesulitan, tanggung jawab serta tindakan nyata untuk 

menghadapi masalah, kekuatan dan usaha disertai dengan sikap yang optimis  

(Sipati, 2019).  Allah berfirman 

 

 ْمُكَُّیا ْمُكَُولَْبیِلَ ةوٰیَحْلاَو َتْوَمْلا ََقلَخ ْيِذَّلا ١- ٌۙرْیَِدق ٍءْيَش ِّلُك ىٰلَع َوُھَو ُۖكْلُمْلا ِهَِدیِب ْيِذَّلا َكَرَٰبت
  ٢ - ُۙرُْوَفغْلا ُزْیَِزعْلا َوُھَو ًۗالَمَع ُنَسَْحا

Artinya : “Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk 
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia 
Mahaperkasa, Maha Pengampun” (Q.S Al - Mulk (67) : 1 – 2) 
  

Berdasarkan penuturan di atas, dikarenakan penelitian tentang hubungan 

daya juang dalam pembelajaran dengan nilai ujian blok masih terbatas di 

Indonesia khususnya di Universitas YARSI maka dengan itu peneliti tertarik 
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untuk meneliti hubungan daya juang dalam pembelajaran dan nilai ujian blok pada  

mahasiswa Universitas YARSI Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2019 dan 

angkatan 2020. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah ada hubungan antara variabel daya juang dalam pembelajaran 

Mahasiswa FKG Universitas YARSI angkatan 2019 terhadap nilai ujian 

blok? 

1.2.2 Apakah ada hubungan antara daya juang pembelajaran Mahasiswa FKG 

Universitas YARSI angkatan 2020 terhadap nilai ujian blok ? 

1.2.3 Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan antara  daya juang 

pembelajaran Mahasiswa FKG Universitas YARSI terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2019 dan 2020 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui hubungan antara variabel daya juang dalam pembelajaran 

terhadap nilai ujian blok angkatan 2019. 

1.3.2. Untuk mengetahui adanya hubungan antara daya juang dalam pembelajaran 

terhadap nilai ujian blok angkatan 2020. 

1.3.3 Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai hubungan antara  daya juang 

dalam pembelajaran Mahasiswa FKG Universitas YARSI terhadap nilai 

ujian blok angkatan 2019 dan 2020. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat di bidang Kedokteran Gigi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi untuk 

memperkaya serta memperdalam pengetahuan keilmuan dan informasi 

berkaitan dengan Kedokteran Gigi, tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa serta motivasi Islam dalam 

meningkatkan daya juang mahasiswa. 
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1.4.2 Manfaat untuk Pemerintah 

Untuk memberikan saran bagi Kemendikbud untuk membantu proses 

regulasi pengaturan di Universitas tentang proses pembelajaran. 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat 

Manfaat untuk masyarakat khususnya orang tua agar dapat mengetahui 

perannya  dan mendukung anaknya agar lebih bersemangat dalam 

pembelajaran


