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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, kemudian 

dirumuskan pokok permasalahan, lalu penentuan tujuan penelitian yang menjawab 

pokok permasalahan dan pembatasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini, 

serta sistematika penulisan laporan penelitian. 

 

1.1  Latar Belakang  

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa sumber 

daya manusia (SDM) merupakan aset penting dalam perusahaan yang juga 

mendorong pembangunan ekonomi nasional, khususnya  pada sektor industri. SDM 

yang terampil dapat meningkatkan daya saing manufaktur dalam negri di tingkat 

domestik maupun global. Selain membangun infrastruktur, pemerintah Indonesia 

juga sedang gencar membangun komptensi SDM Indonesia (Kementrian 

Perindustrian Republik Indonesia, 2017). Dalam menghasilkan SDM yang 

berkualitas dan kompeten, tentunya tidak lepas dari sistem pendidikan di Indonesia. 

Salah satu Lembaga pendidikan tinggi Indonesia adalah Universitas.  Fenomena 

yang terjadi sekarang di Indonesia, yaitu berdasarkan hasil evaluasi data jumlah 

pengangguran menurut survei BPS pada bulan Februari tahun 2018, diketahui 

lulusan Universitas berkontribusi sebanyak 6,31% terhadap jumlah pengangguran 

di Indonesia, yaitu mengalami kenaikan dibandingkan bulan Februari 2017 sebesar 

4,98% (BPS 2018, 3) dengan salah satu penyebabnya adalah rendahnya keahlian 

khusus atau softskill yang dimiliki sumber daya manusianya (Ghufron 2018, 334). 



 

2 

 

Tantangan ini menjadi lebih nyata lagi dimana Bank Dunia (2017) menyatakan 

bahwa sekarang dibutuhkan sumber daya manusia yang multi-skills sebagai hasil 

lulusan Universitas dengan tingkat kualitas yang tinggi dalam sisi pendidikan, 

keterampilan, dan daya saing kerja (Ghufron 2018, 334). Softskill sendiri 

didefinisikan sebagai kemampuan interpersonal atribut, kualitas, dan perilaku 

pribadi individu, meliputi kemampuan tertentu seperti komunikasi, pemecahan 

masalah, motivasi diri, pengambilan keputusan, dan keterampilan manajemen 

waktu (Bola 2015, 7). Berbeda dengan hardskill yang lebih mengarah pada 

kemampuan untuk melakukan jenis tugas atau kegiatan tertentu  (Cimatti 2016, 97). 

Berdasarkan hal ini, Universitas tidak boleh hanya fokus pada proses pembelajaran 

hardskill saja namun juga softskill mahasiswa, yaitu melalui partisipasi dalam 

kegiatan kemahasiswaan. Hal ini telah menjadi fokus pemerintah Indonesia, yaitu 

untuk menciptakan mahasiswa yang lebih berkualitas, Kementerian Pendidikan 

Nasional melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memprogramkan 

kegiatan kemahasiswaan sebagai sarana pembelajaran dalam Perguruan Tinggi. 

Salah satu tujuan kegiatan kemahasiswaan, yaitu untuk memperlengkapi dan 

membekali mahasiswa dari segi keterampilan khususnya softskill yang tidak 

diperoleh dari pembelajaran dalam kelas. 

Universitas sekarang sedang berhadapan dengan mahasiswa yang berasal 

dari generasi Z. Menurut penelitian Manpower mengenai global workforce pada 

tahun 2020 generasi Z akan menguasai lapangan kerja sebanyak 24% (Manpower 

2016, 3). Berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus beradaptasi dengan era 

digital, generasi Z merupakan generasi pertama yang lahir di dalamnya atau disebut 
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sebagai digital native, yaitu generasi pertama yang langsung terhubung dengan 

informasi secara global dan bersosialisasi secara instan  (Merriman 2015, 5). Gen 

Z di Indonesia memiliki karakteristik lebih realistis dari generasi Y, mereka 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik melalui media elektronik, mereka 

bertanggung jawab secara sosial, dan dikatakan sebagai penduduk global dan ingin 

memiliki tujuan hidup (Dwidienawati dan Gandasari 2018, 251).  Sejumlah 

lembaga mulai menerbitkan studi tentang generasi yang akan memasuki dunia kerja 

ini. Pemahaman yang lebih baik tentang motivasi generasi Z adalah kunci untuk 

membantu mereka dalam merencanakan masa depan yang sukses dan tentunya 

masa depan dunia (Schwieger 2018, 46).Merupakan suatu tantangan bagi 

Universitas dalam mendorong partisipasi aktif mahasiswa generasi Z dengan 

karakteristik yang unik ini dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan untuk 

membekali mereka dengan softskill yang memadahi.  

Metode yang dapat diterapkan adalah dengan mengidentifikasi motivasi, 

yaitu salah satu metode terpenting dalam manajemen untuk mengelola perilaku 

manusia sehingga dapat mencapai tujuan organisasi (Xiao 2017, 9). Motivasi 

sendiri berasal dari Bahasa latin “movere” yang artinya “to move.” Ryan dan Deci 

mendefinisikan motivasi sebagai apa yang menggerakkan orang untuk bertindak 

atau melakukan sesuatu (Ryan and Deci 2017, 13). Dengan mengidentifikasi 

motivasi mahasiswa maka dapat diperoleh kebutuhan mahasiswa dan hal-hal apa 

saja yang menggerakan atau mendorong mahasiswa untuk mau mengikuti kegiatan 

kemahasiswaan sehingga Universitas dapat memaksimal perancangan kegiatan 
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kemahasiswaannya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dapat mendorong 

partisipasi aktif dari mahasiswa.   

Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada 

di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1994. Dalam meresponi himbauan 

pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, UPH menerbitkan 

pedoman organisasi kemahasiswaan (OK), unit kegiatan mahasiswa (UKM), dan 

unit layanan mahasiswa (ULM) dalam Peraturan Rektor Nomor 008 tahun 2017. 

Selain melalui himpunan fakultas dan himpunan jurusan, UPH memiliki satu 

departemen khusus yang mengelola sebagian besar pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan, yaitu Departemen Student Life (SL) membawahi penyelenggara 

kegiatan kemahasiswaan, yaitu  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis 

Perwakilan Mahasiswa (MPM) yang masuk dalam golongan organisasi 

kemahasiswaan, Mentoring, Service Learning Community (SLC), dan Spiritual 

Growth for Students (SGS) yang masuk dalam golongan unit layanan mahasiswa, 

dan Artband UPH, Hana Union, Lighthouse Singers, Mandarin Study Group, 

Movie Production Club, Manna Proxia Theatre, Nihon Utopia, Nusantara Dance 

Company, Pelita Harapan Association for English Debaters, Pelita Harapan 

Photography Club, Production Troops, Spirit Dance Company, UPH Choir, UPH 

Makeup Club, dan Crimson Entrepreneur Club yang masuk dalam golongan unit 

kegiatan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis 

motivasi mahasiswa UPH dengan karakteristik generasi Z dalam mengikuti 

kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dibawah Departemen Student Life. 

Terdapat dua peran keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, yaitu 
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sebagai panitia dan sebagai peserta. Penelitian ini juga akan melihat apakah terdapat 

perbedaan signifikan antara motivasi panitia dan motivasi peserta. Hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Universitas dalam perancangan 

dan / atau pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kontribusi lulusan Universitas terhadap tingkat pengangguran di Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar 1,33% dengan salah 

satu penyebabnya, yaitu rendahnya softskill yang dimiliki lulusannya. Berdasarkan 

hal ini, Universitas perlu untuk fokus pada pembelajaran yang dapat membekali 

softskill mahasiswa, yaitu melalui kegiatan kemahasiswaan. Untuk mendorong 

partsisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan kemahasiswa bagi mahasiswa yang 

berasal dari generasi Z, Universitas perlu untuk merancang kegiatan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan mahasiswa. Upaya awal yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengidentifikasi motivasi, yaitu apa yang mendorong mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Lebih jauh dari itu, berdasarkan dua 

jenis peran dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan, penelitian ini akan melihat 

apakah ada perbedaan motivasi antara mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

kemahasiswaan dengan peran sebagai panitia dan sebagai peserta. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian menjawab pokok permasalahan yang telah didefinisikan. 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui dan menganalisis motivasi-motivasi mahasiswa yang memiliki 

karakteristik generasi Z dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan di kampus. 

Didalamnya juga akan dilihat apakah terdapat perbedaan dalam motivasi antara 

mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan peran sebagai panitia 

dan sebagai peserta.  

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dibuat batasan masalah yang menjadi 

lingkup bahasan, yaitu pertama kegiatan kemahasiswaan yang menjadi objek 

penelitian adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di bawah departemen 

Student Life (SL) Universitas Pelita Harapan di kampus Lippo Village. Pembatasan 

masalah yang kedua, yaitu responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

dan yang sudah pernah mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Responden dengan 

keterlibatan sebagai panitia adalah mahasiswa angkatan 2016, 2017, dan 2018. 

Sedangkan, untuk responden dengan keterlibatan sebagai peserta adalah mahasiswa 

angkatan 2019.  

 

1.5  Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan ini dibagi kedalam enam bab dengan sistematika 

penulisan laporan sebagai berikut :  

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, kemudian 

dirumuskan pokok permasalahan, lalu penentuan tujuan penelitian yang menjawab 
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pokok permasalahan dan pembatasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini, 

serta sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II. KAJIAN LITERATUR  

Bab ini berisikan teori-teori dasar ataupun teori turunan yang akan dijadikan 

dasar dan acuan dalam penelitian ini. Teori yang akan dibahas, yaitu mengenai 

kegiatan kemahasiswaan, klasifikasi dan karakteristik generasi Z, teori-teori 

mengenai motivasi, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji statistik untuk dua sampel 

bebas. 

BAB III. METODE PENELITIAN    

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

laporan penelitian ini. Metode penelitian mencakup penelitian pendahuluan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur, teknik sampling, 

pendefinisian populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta diagram alir 

metodologi penelitian.  

BAB IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Universitas Pelita Harapan dan 

Departemen Student Life, penyusunan kuesioner, penyusunan pertanyaan 

wawancara, hasil pengumpulan data kuesioner, hasil pengumpulan data 

wawancara, uji validitas kuesioner, uji reliabilitas kuesioner, pengolahan data profil 

responden, dan pengolahan data motivasi untuk responden keseluruhan dan untuk 

setiap peran, serta uji statistik non-parametrik untuk melihat perbedaan motivasi 

terhadap peran.  
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BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan motivasi berdasarkan profil 

responden, analisis yang pembahasan untuk motivasi mahasiswa generasi Z secara 

keseluruhan dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan analisis dan 

pembahasan untuk perbedaan motivasi antara keterlibatan dengan peran panitia dan 

peran peserta.  

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan dan berisikan saran yang dapat dipertimbangkan agi universitas dan 

dalam penelitian yang selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


