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PENDAHULUAN    

1.1. Latar Belakang  

Peserta didik merupakan inti dari suatu pembelajaran, saat ini banyak negara 

memerlukan prestasi yang dihasilkan oleh kegiatan pembelajaran dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi, karena itu beberapa negara memiliki ketakutan dalam 

proses belajar dan tuntutan pendidikan dengan hasil prestasi yang tidak memuaskan 

(Riswanto and Aryani, 2017). Prestasi belajar atau hasil belajar adalah suatu hasil 

yang telah dicapai dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar dapat berupa 

penilaian yang diberikan kepada peserta didik (Syafi’i, Marfiyanto, and Rodiyah, 

2018). 

 Prestasi belajar pada taraf perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan dalam 

bentuk indeks prestasi akademik atau yang sering disebut dengan IPK. Di salah 

satu Universitas yg terdapat di Indonesia, taraf indeks prestasi akademik atau IPK 

mahasiswa terdiri menurut beberapa strata yaitu: strata rendah, menengah, tinggi 

sampai cumlaude. Dengan rentang nilai yaitu nilai 2,00-2,75 menjadi kategori 

memuaskan, nilai 2,76-3,50 diklaim kategori sangat memuaskan, nilai 3,51-4,00 

menjadi kategori cumlaude (Suharni and Purwanti, 2018).  IPK kurang dari 2,00 

akan menyebabakan drop out (Ahmad, S, and Ridfah, 2017). 

Dropout adalah berakhirnya status mahasiswa karena keadaan tertentu yang 

ditentukan oleh universitas (Nurhayati, Luthfi, and Kusrini, 2015). Penyebab putus 

sekolah antara lain pendapatan orang tua, nilai rendah, daerah asal, usia masuk, dan 

salah saat memilih jurusan (Khoirunnisak and Iriawan, 2009). Angka putus sekolah 

di Indonesia sekitar 96% di perguruan tinggi swasta dan sekitar 4% di perguruan 

tinggi negeri, dengan 195.176 putus sekolah pada tahun 2017 (Nirmala and 

Attamimi, 2017).  

Permasalahan yang juga muncul dikalangan mahasiswa adalah salah jurusan, 

kebingungan dalam memilih program studi di suatu perguruan tinggi dan tidak 

memahami bakat dan minatnya (Fadilla, 2019). Berdasarkan hasil survei Indonesia 
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Career Center Network (ICCN) tahun 2017, di Indonesia terdapat 87% mahasiswa 

Indonesia yang mengaku salah dalam mengambil jurusan (Primayasa, Baharsyah, 

and Arifin, 2020). Universitas Surabaya menyebutkan 40% mahasiswa 

memutuskan untuk drop out pada tahun pertama studi karena salah mengambil 

jurusan (Zubaidin, 2016). 

 Dari permasalahan di atas diketahui bahwa IPK, putus sekolah dan salah 

mengambil jurusan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu eksternal, internal dan hasil 

belajar (Rahmadani and Arif, 2017). Sedangkan prestasi belajar siswa dipengaruhi 

motivasi siswa, pemikiran tentang lingkungan belajar, kualitas pendidikan, strategi 

belajar dan dukungan dari keluarga (Riswanto and Aryani, 2017). 

 Motivasi adalah dorongan melakukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Yulianti and Fitri, 2017). Motivasi belajar merupakan daya penggerak 

yang mempengaruhi situasi pendidikan dan pembelajaran, seperti mengaktifkan, 

menggerakkan, membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu (Filgona et al., 2020). Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa antara lain faktor fisiologis, psikologis, 

sosial, dan non-sosial (Anggrayni, 2011).  

Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis: motivasi internal dan motivasi 

eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi dari dalam diri peserta didik, dan 

motivasi internal bersifat berkelanjutan dan sangat penting (Nurna and Rudi, 2020). 

Motivasi eksternal adalah motivasi dari luar diri peserta didik itu sendiri. Motivasi 

eksternal meliputi status keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat 

(Djarwo, 2020). 

 Lingkungan pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

mahasiswa, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif sehingga pengembangan dan potensi mahasiswa dapat 

tercapai secara efektif dan efisien (Sumar, 2018). Universitas YARSI adalah 

sebuah universitas swasta yang terletak di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Metode 

pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran adalah diskusi 

kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 
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pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan metode 

pembelajaran lainnya yang dapat memfasilitasi (Yarsi, 2018). Sistem pembelajaran 

yang digunakan adalah sistem Problem Based Learning (PBL) yang didalamnya 

terdapat sistem blok (Fatih, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Riswanto dan Sri Aryani (2017)   

mengungkapkan bahwa motivasi belajar yang sangat baik memiliki hubungan yang 

bermanfaat terhadap prestasi belajar mahasiswa (Riswanto and Aryani, 2017). 

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Kiki Riezky dan 

Ahmad Zohir Sitompul (2017) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara 

motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa (Riezky and Sitompul, 2017).  

 Islam tidak ada membahas secara detail mengenai motivasi belajar, namun ada 

beberapa di dalam hadits yang menunjukkan dukungan dalam proses belajar.  

Hadits yang bisa dijadikan motivasi dalam belajar  adalah hadits perbandingan 

orang  berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu, Rasulullah bersabda 

(Harmalis, 2019): 

 ُ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت قَاَل يَْرفَُع َّللاَّ  الَِّذيَن أُوتُوا  َعْن اْبِن َعبَّاٍس يَْرفَُع َّللاَّ

يَن آَمنُوا بِدََرَجاتٍ اْلِعْلَم َعلَى الَّذِ   

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radiallahu Anhu: Ketika menafsirkan ayat : (Allah 

meninggikan orang-oarng yang beriman dari kamu sekalian, dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah;11) dia berkata maksudnya 

adalah “Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang 

beriman beberapa derajat”. (HR. Ad-Darimi) 

 

Motivasi merupakan kunci utama dalam melahirkan sebuah perbuatan manusia. 

Motivasi mendorong manusia dalam melakukan sebuah kegiatan.  Motivasi terbagi 

menjadi dua yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal berasal dari 

dalam diri, untuk mendorong mahasisw a dalam melakukan sebuah kegiatan. 

Dalam Islam peranan ini disebut dengan niyyah. Niyyah adalah pendorong utama 

manusia dalam melakukan kegiatan (Idris, 2017). Motivasi eksternal berasal dari 

luar diri, motivasi ini seperti lingkungan pendidikan, keluarga dan masyarakat. 
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Rasulullah SAW telah memberikan gambaran bagaimana lingkungan dapat 

membentuk kepribadian (Melis, 2019).  

Dalam proses menuntut ilmu manusia dibekali dengan potensi. Menurut KBBI, 

potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, 

kekuatan, kesanggupan dan daya (Khusna, 2016).  Potensi harus dikembangkan 

seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Al-Qur’an juga menjelaskan manusia 

sudah dibekali beberapa potensi di dalam diri mereka, sebagaimana Allah SWT 

berfirman (Bakhtir, 2021): 

ُرْوَن 
ُ
ا تَْشك ا مَّ

ً
َدةََۗ َقِلْيل ِـٕ ْف

َ
ا
ْ
ْبَصاَر َوال

َ
ا
ْ
ْمَع َوال ُم السَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ْم َوَجَعل

ُ
ك
َ
َشا
ْ
ن
َ
ِذْيْٓ ا

َّ
 ُهَو ال

ْ
 ُقل

Artinya: Katakanlah, “Dialah Zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu 

bersyukur.” (Q.S. Al-Mulk (67):32) 

 

Di dalam Islam menuntut ilmu hukumnya wajib karena dengan ilmu dapat 

memenuhi kewajiban utama yaitu beribadah kepada Allah SWT dan ilmu 

merupakan sarana terbaik untuk memajukan agama Islam dan bisa membangun 

dunia ke arah yang lebih baik apabila kita menyertakan dengan amal ibadah. Proses 

menuntut ilmu di dalam Islam tidak ada membedakan antara laki-laki dan 

perempuan (Harmalis, 2019), sebagaimana Hadits Rasulullah SAW: 

لَُب اْلِعْلْم فَِرْثَضةٌ َعلَى ُكِلِّ ُمْسِلمٍ طَ   

 Artinya: menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (HR. Al - Baihaqi).  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada 

umumnya hanya menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam 

tingkat prestasi seperti dukungan dan motivasi saja. Oleh karena itu peneliti ingin 

menggali lebih dalam lagi mengenai motivasi internal dan eksternal dalam 

meningkatkan prestasi mahasiswa. 
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1.2. Rumusan masalah 

1. Apakah ada hubungan antara motivasi eksternal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2019? 

2. Apakah ada hubungan antara motivasi internal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2019? 

3. Apakah ada hubungan antara motivasi eksternal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2020? 

4. Apakah ada hubungan antara motivasi internal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2020? 

5. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan antara motivasi eksternal dan 

internal mahasiswa terhadap nilai ujian blok? 

 

1.3. Tujuan  

1. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi eksternal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2019. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi internal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2019. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi eksternal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2020. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi internal terhadap nilai ujian blok 

angkatan 2020. 

5. Untuk mengetahui tinjauan Islam mengenai pentingnya motivasi eksternal dan 

internal mahasiswa terhadap nilai ujian blok Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas YARSI.  
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1.4. Manfaat  

1. Manfaat bagi penulis  

Mengembangkan wawasan penelitian dalam ilmu pendidikan kedokteran gigi, 

menambah dan mengasah keterampilan dalam penulisan karya ilmiah, serta 

dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai sarjana 

kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI.  

2. Manfaat bagi Universitas YARSI   

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan dan menjadi sumber 

pengetahuan bagi civitas akademika mengenai hubungan motivasi internal dan 

eksternal dengan nilai ujian blok Angkatan 2019 dan 2020. 

3. Untuk masyarakat  

Khususnya untuk orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka yang 

berada di jenjang perkuliahan agar dapat menghasilkan generasi Islam yang 

kuat dan cerdas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




