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ABSTRACT 

 

 

This study aims to determine the effect of the Bidikmisi 

Scholarship Award on Student Achievement Motivation from an 

Islamic Economics Perspective (Student Study of the 2017 Islamic 

Economics and Business Faculty, Raden Intan State Islamic 

University, Lampung. 

This study uses quantitative methods. The data analysis 

technique used is simple regression analysis. The type of data used is 

primary data. In this study there is one independent variable and one 

dependent, the independent variable in this study is the influence of 

the Bidikmisi Scholarship Award and the dependent variable in this 

study is Student Achievement Motivation. The type of data used is 

interval data with a Likert scale. In this study, the data collection 

method used is an online questionnaire using the google form facility 

to distribute the questionnaire. 

The results of the research as a whole show that the awarding 

of scholarships does not have a positive and significant effect on the 

achievement motivation of students of the 2017 Faculty of Economics 

and Business, the awarding of Bidikmisi Scholarships has no 

significant and significant effect on the provision of Bidikmisi 

Scholarships Because in Islam as an important individual for 

society/organization, with qualified individuals, will be able to 

develop and turn the wheels of the economy. Of course, individuals 

who are recognized for their roles as part of the family and society, 

individuals who live and have responsibilities are not dead 

individuals who are always considered negligent. With the results of 

existing research, it can be concluded that every individual who gets 

the Bidikmisi Scholarship must have responsibilities and obligations 

for what is given by the government. 

 

Keywords: Islamic Economics, Bidikmisi Scholarship Award. 
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ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Pemberian Beasiswa Bidikmisi Terhadap Motivasi Berprestasi 

Mahasiswa Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2017 Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana. Jenis 

data yang digunakan yaitu data primer. Dalam penelitian ini terdapat 

satu variabel independen dan satu dependen, variabel independen 

dalam penelitian ini adalah pengaruh Pemberian Beasiswa  Bidikmisi 

dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Motivasi 

Berprestasi Mahasiswa. Jenis data yang digunakan adalah data 

interval dengan skala likert. Dalam penelitian ini, metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner online 

menggunakan fasilitas google form untuk menyebarkan kuesioner. 

Hasil penelitian secara keseluruhan menujukan bahwa 

Pemberian Beasiswa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Motivasi Berprestasi Mahasiswa Faklutas Ekonomi dan Bisnis 2017, 

Pemberian Beasiswa Bidikmisi tidak berpengaruh dan signifikan 

terhadap pemberian Beasiswa Bidikmisi. Karena dalam Islam sebagai 

individu penting bagi masyarakat/organisasi, dengan individu yang 

berkualitas, akan mampu mengembangkan dan memutar roda 

perekonomian. Tentu individu yang diakui perannya sebagai bagian 

dari keluarga dan masyarakat, individu yang hidup dan memiliki 

tanggung jawab bukan individu mati yang selalu dianggap lalai. 

Dengan hasil penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa 

setiap individu yang mendapatkan Beasiswa Bidikmisi harus memiliki 

tanggung jawab dan kewajiban terhadap apa yg diberikan oleh 

pemerintah. 

 

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pemberian Beasiswa Bidikmisi . 
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MOTTO 

 

 

َذَوْى َعْدٍل مِّنُكْم  ۟  َوَأْشِهُدوا فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُىنَّ ِبَْعُروٍف أَْو فَارُِقوُىنَّ ِبَْعُروفٍ 
َدَة لِلَِّو ٱ ۟  َوأَِقيُموا ِلُكْم يُوَعُظ بِوِ  ۟  لشَّهََٰ َوَمن يَ تَِّق  ۟  َمن َكاَن يُ ْؤِمُن بِٱللَِّو َوٱْليَ ْوِم ٱْلَءاِخِر  ۦذََٰ

ََمْرَجً  ۥٱللََّو ََيَْعل لَّوُ    
“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan 

jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia 

sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka 

cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan 

kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”. 

(Surat Ath-Thalaq ayat : 2-3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini 

maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang 

menjadi judul  skripsi ini. Adapun judul skripsi yang di maksud 

adalah “Pengaruh Pemberian Beasiswa Bidikmisi terhadap 

Motivasi Berprestasi Mahasiswa ditinjau Dari Perspektif 

Ekonom Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Fakultas Ekonomi 

Bisnis Islam Angkatan 2017)”. 

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

Pengaruh dalam istilah penelitian tersebut dengan 

akibat asosiatif yaitu, suatu penelitian yang mencari atau 

praturan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.
1
 

2. Beasiswa  

 Pemberian Beasiswa adalah tunjangan berupa uang 

untuk biaya pendidikan  (diberikan kepada  pelajar  atau  

mahasiswa  sebagai  bantuan biaya belajar).
2
 

3 .  Motivasi 

Motivasi  adalah  kekuatan  yang  muncul  dalam  diri  

ataupun  dari  luar seseorang dan membangkitkan semangat 

serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
3
 

4 .  Prestasi  

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individu maupun 

kelompok.
4

                                                             
1 Sugiyono, Penelitian Administratif  (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 7. 
2 Susilo riwayadi, Suci Nur Anisyah, Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, (Surabaya : Sinar terang), h. 539. 
3 Richard. L, Manajemen Edisi 6,( Salemba empat, Jakarta, 2011), h. 373 
4 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetisi Guru, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1994) h.9 



2 

 

 

5. Perspektif    

Adalah  cara   melukiskan  suatu   benda   dan  lain-

lain   pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang 

terlihat oleh mata dengan tiga dimensi ( panjang lebar dan 

tingginya) atau juga biasa diartikan cara pandang.
5
 

6. Ekonomi 

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang 

diturunkan dari ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah. Segala bentuk 

pemikiran ataupun praktik ekonomi yang  tidak  bersumber  

dari  ajaran  Al-Qur‟an dan  Sunnah  tidak  dapat dipandang 

sebagai ekonomi Islam.
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas 

kembali yang dimaksud dalam skripsi ini adalah terkait 

dengan pendidikan yang memiliki peranan yang sangat  

penting bagi  kemajuan suatu  bangsa.  Pendidikan  harus 

terus menerus diperbaiki baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya.  

Upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan 

Nasional mulai tahun 2010 memberikan beasiswa dan 

biaya  pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga  

yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang 

disebut Beasiswa BIDIK MISI, yang diharapkan dari 

pemberian beasiswa Bidik misi ini adalah agar mahasiwa    

mampu    meningkatkan    motivasi    belajarnya agar kelak 

menghasilkan prestasi belajar yang bisa dibanggakan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas tentang 

pengetahuan yang baru dimana sejak tahun 1970-an, namun telah 

munculnya pemikiran ekonomi islam saat Islam pada saat itu 

diturunkan melalui Rasulullah karena pedoman yang dijadikan 

pondasi Islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. Pada saat Al-Qur‟an 

                                                             
5 5Ibid, h. 675 
6 Mustasfa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam 

(Prenada Media Group: Jakarta, 2006) h.3 
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diturunkan saat itu juga masa kehidupan rasulullah, kontribusi 

sarjana muslim sangat banyak dalam karya pemikiran ekonomi, 

pada saat itu akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M.
7
 

Kesejahteraan umat sangat lah penting bagi kehidupan 

yang di jelaskan dalam tujuan utama ekonomi Islam itu sendiri 

dan juga Al-Qur‟an dan As-Sunnah telah menjadi pedoman bagi 

sistem ekonomi Islam.Landasan hukum untuk menyelesaikan 

suatu aktivitas dari transaksi secara keseluruhan untuk kebaikan 

maslaha di masyarakat, sehingga semua pihak dari itu tidak 

merasa dirugikan.“Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi 

Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun 

mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu 

serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.
8
 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting untuk 

keberlangsungan hidup suatu negara. Karena dari pendidikan, 

suatu negara akan dipandang berharga di dunia. Seperti yang kita 

ketahui, pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang untuk 

memajukan kehidupan suatu bangsa. Banyak orang diluar sana 

yang ingin mengenyam pendidikan. Permasalahan pendidikan di 

Indonesia sangatlah kompleks, di antaranya ialah terbatasnya 

biaya untuk melanjutkan pendidikan, jauhnya lembaga pendidikan 

dan masih banyak lainnya. Permasalahan   pendidikan   dapat   

terjadi   diberbagai   tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD 

sampai ke Perguruan Tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang 

dicapai, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Biaya 

yang diperlukan merupakan salah satu permasalahan yang 

dihadapi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, apalagi jika masyarakat itu berasal dari 

keluarga yang kurang mampu. 

Terkait dengan kondisi ekonomi, Tingkat Pendidikan 

masyarakat Indonesia berada pada tingkat menengah dan bawah. 

Untuk itu pemerintah memberika bantuan beasiswa untuk para 

pelajar yang ekonomi keluarganya kurang mampu, namun 

memiliki prestasi agar ilmu yang sudah dimiliki bisa berkembang 

                                                             
7 usat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Ed. 1-2), Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 97. 
8 Muhammad, Ekonomi Islam, (Malang: Empat Dua, 2009), h. 135. 
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luas lagi dan bermanfaat bagi orang banyak di kemudian hari. 

Karena generasi yang cerdas akan lahir bukan dari kaya atau 

miskinnya seseorang, tetapi dari tekad yang kuat dan keinginan 

belajar yang tinggi. Dengan pendidikan, maka seseorang akan 

semakin diakui keberadaannya di dalam  lingkungan  masyarakat.   

Kebutuhan tiap-tiap manusia itu tidak sama. Adapun yang 

mempengaruhi perbedaan kebutuhan tiap-tiap manusia itu seperti 

tingkat pendidikan, tingkat kebudayaan, keadaan tempat atau 

lingkungan. Orang yang tingkat pendidikan dan kebudayaan 

tinggi tentu saja berbeda keperluan hidupnya dengan mereka yang   

tingkat   pendidikan   dan   tingkat   kebudayaan   rendah,   

sedangkan kebutuhan hidup setiap orang yang tinggal 

dilingkungan perkotaan, sudah tentu berbeda dengan kebutuhan 

hidup mereka yang tinggal di daerah pedesaan. 

Demikian juga peranan ekonomi dalam dunia pendidikan 

cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Sebab 

ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan maju 

mundurnya suatu pendidikan. Memang benar dalam dunia modern 

ini lebih-lebih pada zaman pasca modern sekarang, hampir 

semuanya dikendalikan oleh uang. Sehingga tidak mengherankan 

kalau tujuan kebanyakan orang bersekolah adalah agar bisa 

mencari uang atau meningkatkan penghasilan. 

Terkait  dengan  paparan  diatas,   Pemerintah memberikan 

berbagai kemudahan untuk masyarakat yang kurang mampu serta 

memiliki prestasi yang ingin melanjutkan pendidikan diperguruan 

tinggi. Salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah ialah 

dengan adanya berbagai macam beasiswa pendidikan  yang  telah  

disiapkan  untuk  para  generasi  penerus  bangsa. 

Berbagai macam beasiswa diantaranya,  beasiswa S1 Bidik 

misi, beasiswa Bank Indonesia (BI), beasiswa DIPA, dan masih 

banyak beasiswa lainnya.
9
 

Undang-Undang   Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2009  tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat 

(2), menyebutkan bahwa Badan  Hukum  Pendidikan  wajib  

                                                             
9 Herdiyansah, Beasiswa S12016-2017 ,(http://www. Beasiswapasca 

sarjana.com) 

file:///C:/Users/User/Downloads/(http:/www.%20Beasiswapasca%20sarjana.com
file:///C:/Users/User/Downloads/(http:/www.%20Beasiswapasca%20sarjana.com
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mengalokasikan  beasiswa  atau  bantuan biaya pendidikan bagi 

peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara 

ekonomi dan atau peserta didik yang memiliki potensi akademik 

tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh 

peserta didik. Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut serta kenyataan tentang program beasiswa 

sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional 

mulai tahun 2010 memberikan beasiswa dan  biaya  pendidikan  

bagi  calon  mahasiswa  dari  keluarga  yang  kurang mampu  

secara  ekonomi  dan  berprestasi  yang  disebut  Beasiswa  

BIDIK MISI.
10

 

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang 

terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur 

terpenting mutlak, karena waktu,  tenaga  dan  kemampuan  benar-

benar  dapat  dimanfaatkan  secara optimal bagi kepentingan 

organisasi maupun bagi kepentingan individu.
11

 

Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya 

dapat kita lihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. 

Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia atau 

penduduknya yang kurang penting kontribusinya dalam 

pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas, kualitas 

sumber daya manusia menyangkut kemampuan fisik maupun non 

fisik (kecerdasan dan mental). Oleh karena itu untuk kepentingan 

pembangunan dibidang apapun,   maka   peningkatan   kualitas   

sumber   daya   manusia   merupakan prasyarat utama. Kualitas 

sumber daya manusia ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Perguruan Tinggi merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang dimana dapat mengembangkan sumber daya 

manusia dan juga merupakan institusi yang memiliki peran dan 

posisi strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro 

yang perlu melakukan upaya perbaikan secara terus menerus 

                                                             
10 Departemen  Pendidikan  Nasional  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  

Tinggi  Direktorat Kelembagaan , Program Beasiswa Bidikmisi, h. 4. 
11 Abdurrahman fathoni,  Manajemen Sumber Daya manusia, (PT 

Rineka Cipta, Jakarta, 2006), h. 10 
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untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Keberadaan manusia sebagai sumber daya sangat penting dalam 

suatu perguruan tinggi karena sumber daya manusia menunjang 

melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata. 

Tanpa adanya unsur manusia dalam perguruan tinggi, tidak 

mungkin perguruan tinggi tersebut dapat bergerak dan menuju 

yang dinginkan. 

Selama   mengikuti   studi   di   Perguruan   Tinggi   

mahasiswa   penerima beasiswa  Bidik  misi  diharapkan  

memiliki  Indeks  Prestasi  (IP)  yang  baik sesuai  standar  yang  

ditentukan.  Mahasiswa  beasiswa  Bidik  misi  dituntut untuk  

memiliki  Indeks  Prestasi  yang  baik  seperti  yang  ditetapkan 

oleh Perguruan  Tinggi.  Dalam  sistem  pendidikan  tinggi,  untuk  

mengetahui seberapa  besar  seorang mahasiswa  telah  dapat  

meningkatkan  kemampuan atau potensinya umumnya diukur oleh 

perolehan Indeks Prestasi (IP) yang tinggi. Indeks Prestasi (IP) 

termasuk kategori sangat tinggi menurut standar Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung adalah 3,50 ≤ IP ≤ 4,00, dan 3,00 

≤ IP ≤ 3,49 adalah kategori tinggi. Dengan demikian kategori ip 

rendah jika IP < 3,00. Oleh karena itu salah satu persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk   mendapatkan   beasiswa   adalah   indeks   

prestasi  (IP). Mahasiswa penerima Bidik misi pada tiap semester 

wajib melaporkan hasil belajar yang dicapai, jika mahasiswa tidak 

dapat mencapai minimal IP yang ditentukan secara berturut-turut 

selama tiga semester, maka beasiswa Bidikmisi yang 

didapatkan akan di cabut oleh pihak penyelenggara beasiswa 

tersebut.
12

 

Untuk mencapai prestasi yang telah ditetapkan dalam 

peraturan pemberian beasiswa bidikmisi, seorang mahasiswa 

harus memiliki dorongan berprestasi, McClelland menyatakan 

bahwa indikator dari motif berprestasi ini dapat dilihat dari 

tingkah laku berprestasi. Salah satu cerminan motivasi berprestasi 

adalah indeks prestasi (IP) mahasiswa. 

                                                             
12 Matin, Wawancara Kepala Bagian Akademik Pusat, di catat pada 

tanggal 15 april 2018 
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Berdasarkan  penelitian  yang  berjudul  “korelasi antara 

mahasiswa penerima Bidikmisi dengan prestasi belajar di kampus 

UIN Raden Intan Lampung”, oleh Emalia Sari. Penelitian 

motivasi belajar mahasiswa beasiswa bidikmisi, bedasarkan hasil 

penelitian yang telah di lakukan, sesuai dengan pembahasan yang 

telah diuraikan sebelumnya tentang korelasi antara mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi yang telah memiliki keeratan 

hubungan yang kuat dengan prestasi belajar mahasiswa. Adapun 

beasiswa bidikmisi memberikan kontribusi sebesar 73,96% 

terhadap prestasi belajar mahasiswa dan 26,04% dipengaruhi oleh 

faktor faktor lainya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-

penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pengaruh pemberian Beasiswa Bidikmisi terhadap 

Motivasi Berprestasi Mahasiswa ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian 

Beasiswa Bidikmisi terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa 

ditinjau Dari Perspektif Ekonom Islam (Studi Pada 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2017)”. 

 

C. Indentifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka 

muncul beberapa masalah dalam proses Pengaruh pemberian 

Beasiswa Bidikmisi terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa 

yang dapat teridentifikasi, yaitu: 

1. Ada mahasiswa yang setelah diberikan Beasiswa Bidikmisi 

memiliki gaya hedonis dan memiliki sifat acuh terhadap studi 

2. Terdapat mahasiswa yang setelah diberikan Beasiswa 

Bidikmisi malah dipergunakan untuk keperluan di luar 

pendukung pendidikan/studi 

3. Terdapat mahasiswa yang setelah di berikan Beasiswa 

Bidikmisi  motivasi Studi menurun  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaiaman Pengaruh Pemberian Beasiswa Bidikmisi 

Terhadap Ekonomi Keluarga Penerima Beasiswa Bidikmisi? 

2. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana beasiswa 

Bidikmisi dalam ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Bagaiaman Pengaruh Pemberian Beasiswa 

Bidikmisi Terhadap Ekonomi Keluarga Penerima Beasiswa 

Bidimisi. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan 

dana beasiswa Bidikmisi dalam ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun secara Praktis, Adapun kegunaan dari 

penelitian ini  dalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis   

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan kondisi sebenarnya tentang pemberian 

beasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa, sekaligus 

sebagai bekal pengetahuan saat nanti peneliti terjun ke 

dunia pendidikan. 

b. Bisa menjadi literatur bagi mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan tugas akhir khususnya di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam (FEBI) dan bisa bermanfaat bagi pembaca. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

1) Bagi Penulis, sebagai pengetahuan tentang pengaruh 

pemberian beasiswa Bidik misi terhadap Motivasi 

Berprestasi Mahasiswa dan sebagai penambah 

wawasan dalam menulis karya ilmiah. 
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2) Bagi Akademisi, sebagai pengetahuan tentang pengaruh 

pemberian beasiswa Bidik misi terhadap  Motivasi 

Berprestasi Mahasiswa, agar pihak kampus selalu 

mengajukan permohonan bantuan beasiswa Bidik misi. 

3) Bagi Masyarakat, memberikan gambaran kepada 

masyarakat bahwa beasiswa yang diterima dapat di 

manfaatkan dengan baik dan memberikan motivasi 

untuk meraih prestasi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tujuan adanya kajian penelitian terdahulu ini adalah untuk 

menegtahui  penelitian- peneli terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis.   

 

Tabel 1.1 

Tinjauan Pustaka 

No Penulis Judul Kesimpula

n 

Perbedaan Persam

aan 

1 Septi 

Apriliyani 

Prasetyani

ngsih 

Analisis 

Deskriptif 

Faktor – 

Faktor 

Penyebab 

Motivasi 

Berprestas

i  Rendah 

pada 

Mahasisw

a penerima 

Beasiswa 

Bidikmisi 

Universita

s Negeri  

Semarang 

Faktor 

internal 

dan faktor 

eksternal 

tersebut 

tidak 

begitu 

berpengar

uh sebagai 

penyebab 

motivasi 

berprestasi 

rendah 

pada 

mahasiswa 

Bidikmisi 

Universita

s Negeri 

Semarang. 

Dalam 

variabel 

ini 

mengguna

kan 

Analisis 

Deskriptif 

Fakto-

Faktor 

penyebab 

motivasi 

berprestasi 

rendah 

pada 

mahasisw

a 

Sama 

sama 

meneliti 

tentang 

sifat 

mahasis

wa 

setelah 

diberi 

beasisw

a 

bidikmi

si  

2 Tarisky 

Winanda 

Pengaruh 

Beasiswa 

Bidikmisi 

Adanya 

pengaruh 

beasiswa 

Dalam 

variabel 

ini 

Variabe

l ini  

meneliti 
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terhadap 

Prestasi 

Mahasisw

a melalui 

Motivasi 

Belajar di 

Universita

s Maritim 

Raja Ali 

Haji 

bidikmisi 

terhadap 

prestasi 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa 

bidikmisi 

di 

Universita

s Maritim 

Raja Ali 

Haji 

Tidak 

adanya 

pengaruh 

beasiswa 

bidikmisi 

terhadap 

motivasi 

belajar 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa 

bidikmisi 

di 

Universita

s Maritim 

Raja Ali 

Haji. 

 

mengguna

kan 

pengaruh 

beasiswa 

bidikmisi 

terhadap 

prestasi 

mahasisw

a terdapat 

perbedaan 

tempat 

penelitian  

tentang 

sifat 

mahasis

wa 

setelah 

di 

berikan 

Beasisw

a 

Bidikmi

si 

3 Dian 

Septianti 

Pengaruh  

pemberian 

Beasiswa 

bidik misi  

terhadap 

Motivasi  

Berprestas

i  dan  

Displin  

Mahasisw

a  

Penerima  

Pemberian 

beasiswa 

Bidik Misi 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

motivasi 

berprestasi 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa 

Variabel 

ini 

mengguna

kan 

terhadap 

motivasi 

berprestasi 

dan 

displin 

mahaisisw

a 

penerima 

Variabe

l ini 

sama 

sama 

memba

has 

tentang 

pengaru

h 

pemberi

an 

Beasisw
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Beasiswa  

bidik misi 

di kota 

Palemban

g 

Bidik Misi 

di Kota 

Palemban

g 

Pemberian 

beasiswa 

Bidik Misi 

tidak 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

disiplin 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa 

Bidik Misi 

di Kota 

Palemban

g 

beasiswa 

bidik  misi  

a 

Bidikmi

si 

terhada

p 

Mahasis

wa 

4 Aji 

suhendra  

Peranan  

beasiswa  

bidik misi 

dalam 

meningkat

kan  

Indeks  

prestasi  

komulatif  

mahsiswa 

pendidika

n  

Ekonomi  

FKIP 

UNTAN 

peran 

beasiswa 

Bidikmisi 

dalam 

meningkat

kan indeks 

prestasi 

mahasiswa 

Pendidika

n Ekonomi 

Variabel 

ini 

membahas 

peranan 

bidimisi 

dalam 

Indeks 

prestasi 

Komulatif 

Mahasisw

a 

Sama 

sama 

memba

has 

pemberi

an 

Beasisw

a 

Bidikmi

si hanya 

saya di 

variabel 

ini 

memba

has 

peranan 

bukan 

pengaru

h  

5 Febri 

Pratama 

Kusuma 

Implikasi 

Beasiswa 

Bidikmisi 

Beasiswa 

Bidikmisi 

tidak 

Variabel 

ini 

membahas 

Sama 

sama 

memba
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terhadap 

prestasi 

belajar 

Mahasisw

a Jurusan 

pendidika

n agama 

Islam 

Fakultas 

Ilmu 

Tarbiyah 

dan 

Keguruan 

Universita

s Islan 

Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakart

a periode 

2013-2016 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

motivasi 

belajar  

tentang 

impilikasi 

Beasiswa 

bidikmisi 

terhadap 

Prestasi 

belajar  

Dan 

Penelitian 

dilakukan 

di tmpt 

berbeda  

has 

Beasisw

a Bidik 

misi 

tetapi  

Variabe

l ini 

menggu

nakan 

implika

si bukan 

pengaru

h 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagaian utama (inti) dan bagian akhir. 

Bagian awal meliputi : Sampul/Cover Skripsi Depan, 

Halaman Sampul, Halaman Abstark  Halaman Pernyataan 

Orisinalitas, Halaman Persetujuan, halahaman Pengesahan, 

Motto,Persembahan, Riwayat Hidup, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Gambar. 

Bagian utama (inti) meliputi :  

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi : (a) Penegasan judul (b) Latar Belakang Masalah, (c) 

Identifikasi dan Pembatasan Masalah, (d) Rumusan 

Masalah, (e) Tujuan Penelitian, (f) Manfaat Penelitian, (g) 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Releven, (h) Sistematika 

Penulisan Skripsi.             

BAB II LANDASAN TEORI 

Terdiri dari beberapa sub. Sub pertama yaitu : (a) Pengertian 
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Beasiswa, (b) Bidikmisi, (c) Pengertian Motivasi, (d) Teori 

Motivasi Berprestasi, (e) Motivasi dalam Islam, (f) Prestasi 

Akademik, (g) Penelitian Terdahulu, (h) Hubungan  Antara  

Pemberian  Beasiswa  Bidikmisi  Terhadap Motivasi 

Berprestasi, (i) Kerangka Berfikir 

BAB III METODE PENELITIAN 

Terdiri dari : (a) Rancangan Penelitian, (b) Variabel 

Penelitian, (c) Populasi dan Sampel, (d) Kisi-Kisi Instrumen, 

(e) Instrumen Penelitian, (f) Sumber Data, (g) Teknik 

Pengumpulan Data, (h) Teknik Analisis Data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari : (a) Deskripsi Data, (b) Pembahasan Hasil 

Penelitian dan Analisis.  

BAB V PENUTUP 

Terdiri dari : (a) Simpulsan, (b) Rekomendasi.  

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Beasiswa 

1. Pengertian Beasiswa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ beasiswa 

adalah tunjangan uang yang diberikan kepada mahasiswa 

sebagai bantuan biaya belajar.
13

  Dalam UU RI No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,   disebutkan   

bahwa   beasiswa   adalah   bentuk   atau   subsidi. Beasiswa 

merupakan bantuan subsidi yang diberikan pemerintah kepada 

mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan 

kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan dan 

sedang mengikuti pendidikan, baik pada Universitas Negeri 

Maupun Swasta dengan syarat keadaan ekonomi orang tuanya 

lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya. 

Menurut Murniasih mengemukakan beasiswa adalah 

bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Penghargaan tersebut bisa berbentuk akses tertentu pada suatu 

instansi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.
14

 

Dari batasan ini dapat dipahami bahwa beasiwa 

adalah bantuan yang   diberikan   oleh   pihak-pihak   tertentu   

(Pemerintah   Dan   Non Pemerintah) kepada mahasiswa 

sebagai reward atas prestasi atau sebagai bantuan bagi mereka 

yang kurang mampu dalam menyediakan biaya pendidikan. 

Dalam arti yang lebih luas beasiswa adalah bantuan 

keuangan yang diberikan kepada perseorangan yang bertujuan 

untuk dapat digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang 

ditempuh. Beasiswa ada yang di berikan oleh pemerintah, 

perusahaan atau yayasan dan donatur luar yang mempunyai 

                                                             
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru (Pustaka Phoenix,  Jakarta: 

2007) h. 119 
14 Dedi Rainer, Pengertian Beasiswa, Tujuan, Syarat , Manfaat Dan Jenis 

Beasiswa , Artikel 23     oktober     2017,     (http://www.studinews.co.id/2017/10/ 

pengertian-beasiswa-tujuan-syarat- manfaat-jenis-contoh.html) 

file:///C:/Users/User/Downloads/(http:/www.studinews.co.id/2017/10/%20pengertian-beasiswa-tujuan-syarat-
file:///C:/Users/User/Downloads/(http:/www.studinews.co.id/2017/10/%20pengertian-beasiswa-tujuan-syarat-
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kepedulian bagi  mahasiswa yang berprestasi  atau  ekonomi 

lemah. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan dalam dua 

macam yaitu: pemberian cuma-cuma ataupun pemberian 

ikatan perjanjian kerja. 

Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  

pengajaran.  Hak setiap  warga  negara  tersebut  telah  

dicantumkan  dalam  pasal  31  (1) Undang-Undang Dasar 

1945.
15 

Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, 

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu 

bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat 

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan 

pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. 

Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan bagi mereka yang orang 

tuanya tidak mampu  membiayai  pendidikannya,  dan  berhak  

mendapatkan  beasiswa bagi mereka yang berprestasi. 

Adapun jenis dan karakteristik beasiswa jika dilihat 

dari segi pendanaannya  sebagaimana  yang  ditulis  oleh  

Erny Murniasih  ada  dua yaitu:
16 

a. Beasiswa penuh (full scholarship) 

Jenis pendanaan pada beasiswa ini meliputi seluruh 

komponen pendidikan. Biaya tersebut, antara lain biaya 

perkuliahan, akomodasi, biaya hidup, asuransi, buku, 

biaya penelitian, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya 

seperti biaya untuk pengadaan laptop, tergantung dari 

penyediaan beasiswa. 

b. Beasiswa sebagian (partial scholarship) 

Jenis   pendanaan pada beasiswa ini tidak  meliputi 

seluruh komponen pendidikan. Beasiswa jenis ini hanya 

memberikan benefit pembebasan perkuliahan saja 

sehingga penerima beasiswa harus menyiapkan kocek 

                                                             
15 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 
16 Murniasih Erni, Buku Pintar Indonesia, (Jakarta: Gagas Media, 2009)h. 
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atau  biaya perjalanan, akomdasi, dan biaya hidup. Jenis 

beasiswa seperti ini banyak ditawarkan oleh pihak 

universitas atau program untuk short course yang 

dilaksanakan oleh universitas atau institusi pendidikan 

tertentu. 

2. Tujuan Pemberian Beasiswa 

Beberapa tujuan dari pemberian beasiswa ini antara 

lain: 

a. Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar 

mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang 

ingin dikuasai, terutama bagi yang punya masalah dalam 

hal pembiayaan. 

b. Menciptakan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau 

pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan. 

Memang kita punya hak untuk belajar agar mendapat 

ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal hidup di 

kemudian hari. Namun, untuk mendapatkan suatu ilmu 

kadang kita perlu mengeluarkan biaya untuk itu, 

beasiswa inilah yang akan  membantu  seseorang untuk  

mendapatkan ilmu tersebut. 

c. Menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. 

Karena dengan adanya bantuan beasiswa ini, maka 

seseorang terutama kaum muda bisa mempunyai 

kesempatan untuk mendapat pendidikan pada jevznjang 

yang lebih tinggi. Dari sini akan tercipta sumber daya 

manusia baru yang lebih mampu menjawab tantangan di 

zaman yang terus maju ini 

d. Meningkatkan kesejahteraan. Setelah tercipta sumber 

daya manusia baru  yang cerdas, diharapkan mereka ini 

bisa memberi bantuan lewat  ide  baru  dan  ilmu  

pengetahuan  yang  telah  diperolehnya ketika menjalani 

masa pendidikan. Karena ilmu pengetahuan tersebut  bisa 

diterapkan  dalam masyarakat  dengan tujuan  

untukmemajukan mereka sehingga kemakmuran dan 

kesejahteraan lebih mudah dicapai.
17

 

                                                             
17 Anneahira, Beasiswa 2016, (www.anneahira.com) 

http://www.anneahira.com/
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3. Manfaat Beasiswa 

Adapun manfaat dari beasiswa, diantaranya:
18

 

a. Membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapat 

kesempatan dalam menempuh pendidikan. 

b. Mendorong  siswa  untuk  saling  berlomba  dalam  

hal   prestasi akademik. Merangsang semangat belajar 

siswa atau penerima beasiswa agar terbebas dari 

pencabutan beasiswa tersebut. 

 

B. Bidikmisi 

Bidikmisi   menurut Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan   Tinggi   adalah   bantuan   biaya   pendidikan,   

berbeda   dari beasiswa  yang berfokus pada memberikan 

penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang 

berprestasi, bidikmisi berfokus kepada yang memiliki 

keterbatasan kemampuan ekonomi. Walaupun demikian, syarat 

prestasi pada bidik misi ditujukan untuk menjamin bahwa 

penerima bidikmisi  terseleksi  dari  yang  benar  benar  

mempunyai  potensi  dan kemauan untuk menyelesaikan 

pendidikan tinggi.
19

 

Bidik misi adalah program bantuan biaya pendidikan yang 

diberikan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi (Ditjen Dikti) kementerian pendidikan dan kebudayaan 

mulai tahun 2010 kepada mahasiswa yang memiliki potensi 

akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Bidik 

misi merupakan program 100 hari kerja Mentri Pendidikan  

Nasional  yang  dicanangkan  pada  tahun  2010.  Perguruan 

Tinggi yang mendapat bantuan Bidik misi yaitu perguruan tinggi 

dibawah kementerian   pendidikan   dan   kebudayaan   dan 

kementerian Agama. Program ini mempunyai misi untuk 

menghidupkan   harapan bagi masyarakat yang kurang mampu 

dan potensi akademik memadai untuk menempuh pendidikan 

                                                             
18 Ibid 
19 Ristekdikti ,di akses dari (https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti. 

go.id/petunjuk/3), pada hari senin, tanggal 23 maret pukul 11.09 WIB. 
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sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.
20

 

Beasiswa yang diperoleh, diantaranya pembebasan 

pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri pada salah 

satu PT. jaminan biaya hidup sementara dan transportasi dari 

daerah asal (khusus yang direkrut sebelum menjadi mahasiswa), 

bebas biaya pendidikan yang dibayarkan ke perguruan tinggi, 

dan subsidi biaya hidup sedikitnya Rp. 600.000/bulan yang  

disesuaikan  dengan  pertimbangan  biaya  hidup  di masing-

masing wilayah 

Tabel 2.1 

Daftar Penerima Beasiswa Bidikmisi 

Nama-Nama penerima Beasiswa Bidikmisi Di Fakultas Eknomi 

dan bisnis Islam 2017-2018 

No Nama NPM Jurusa

n 

Fakultas 

1 Arif Rahman 

Rizaldi 

1751040135 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

2 Arum Mega 

Cahyani 

1751010165 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

3 Cindri Anisa 1751020140 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

4 Feby Oktariza 

Ifalida 

1751030126 Akt.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

5 Hany Melinda 1751020158 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

6 Iksan frata 

Maulana  

1751040131 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

7 Kamiliyah 1751020217 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

8 Khamdan Anwar 1751030127 Akt.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

9 Khoirul Efendi 1751010080 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

10 Laras Ghati 1751010163 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

11 Lilis Mukhlisoh 1751040130 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

                                                             
20 Dikti, Beasiswa Bidikmisi, 2016 diakses dari (http://satu layanan.id),   

pada hari jum‟attanggal 5 maret pukul 06.30 WIB 

http://satu/
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12 Nindiya Lagasina 1751040136 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

13 Pipin Handayani 1751020093 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

14 Puji Lestari 1751020181 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

15 Ratih Purnama Sari  1751020186 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

16 Rodhotul Azizah 1751010161 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

17 RidhoAnasharul  1751010168 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

18 Sahita Nur Widiani 1751030124 Akt.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

19 Wanadi Tamsil 1751020216 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

20 Ahmad Riyandi 

saputra 

1851010011 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

21 Aklis Sajidin 1851010127 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

22 Aides Ramadanti  1851010202  Ekonomi 

Bisnis Islam 

23 Andika Mula Putra 1851040125 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

24 Angga Saetama 

Putra  

1851010396 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

25 Anita Septiana 1851020326 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

26 Arina Manasikana 1851030188 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

27 Deisa Ayu Safitri 1851040299 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

28 Elvi Kholifatul 

Jannah  

1851030104 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

29 Fahmi Rosyadi 1851030371 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

30 Gulmudin Hadani 1851010158 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

31 Harik 1851010408 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

32 Heul Restina 1851010434 ES Ekonomi 
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Bisnis Islam 

33 Imas Syiatur 

Rosidah 

1851030084 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

34 Indri Utami 1851030231 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

35 Kamal Idris 1851010340 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

36 Mei Arrafi Ghoni 1851010141 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

37 Meliyani  1851030042 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

38 Merza Nur Ar 1851040277 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

39 Muhamad Rivaldy 1851040323 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

40 Napia Ayu Iranda 1851010012 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

41 Nasrotun Artanti 1851010024 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

42 Nurlailantika 

Pratiwi  

1851030007 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

43 Putri Lestari 1851010157 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

44 Rejeki Anisatur 

Rofiah 

1851010358 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

45 Risa Amalia 

Danayanti  

1851030021 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

46 Rita Diana Meisari 1851030365 Aks.Sy Ekonomi 

Bisnis Islam 

47 Sazkia Anphita 1851020073 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

48 Septina 1851010010 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

49 Silvia Indriani  1851020234 PS Ekonomi 

Bisnis Islam 

50 Wahyudin Sidik 1851040220 MBS Ekonomi 

Bisnis Islam 

51 Wasis Prasetyo 1851010416 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 

52 Yulita Sari 1851010007 ES Ekonomi 

Bisnis Islam 
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1. Misi dari program beasiswa Bidik Misi sendiri adalah: 

a. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu 

secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik 

untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang 

pendidikan tinggi. 

b. Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tetapi 

memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi 

sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai 

kebangsaan, patriotism, cinta tanah air, dan semangat bela 

negara. 

c. Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu 

tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut 

berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di 

era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi 

masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah diratifikasi 

oleh seluruh Negara ASEAN.
21

 

2. Tujuan program beasiswa Bidik Misi ini adalah: 

a.  Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan 

tinggi bagi   peserta   didik   yang   tidak   mampu   secara   

ekonomi   dan berpotensi akademik baik. 

b. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/ 

mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh 

pendidikan program Diploma/ Sarjana sampai selesai dan 

tepat waktu. 

c. Meningkatkan  prestasi  mahasiswa,  baik  pada  bidang  

akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

d. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon 

mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan 

kompetif. 

e. Melahirkan   lulusan   yang   mandiri,   produktif   dan   

memiliki kepeduliann social, sehingga mampu berperan 

                                                             
21 Program beasiswa Bidik misi, diakses dari 

(https://bidikmisiipb.wordpress. com/misi-dan- tujuan/) pada hari senin, tanggal 23 

juli 2018, pukul 11.17 WIB 

file:///C:/Users/User/Downloads/(https:/bidikmisiipb.wordpress.%20com/misi-dan-
file:///C:/Users/User/Downloads/(https:/bidikmisiipb.wordpress.%20com/misi-dan-
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dalam upaya pemutusan  mata  rantai  kemiskinan  dan  

pemberdayaan masyarakat.
22

 

3. Pendanaan 

A. Jangka Waktu Pemberian 

1) Bantuan biaya pendidikan Bidik Misi diberikan sejak 

mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di 

perguruan tinggi, yaitu: 

a. Program Sajranan (S1) dan Diploma IV maksimal 

delapan semester. 

b. program Diploma III maksimal enam semester.  

c. program Diploma II maksimal empat semester.  

d. program Diploma I maksimal dua semester. 

2) Khusus   program   studi   Sarjana   tertentu   yang   

memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan 

satu leastuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus 

program profesi, yaitu:
23

 

a. Pendidikan  Dokter  dengan  penambahan  maksimal  

empat semester 

b. Pendidikan   Dokter   Gigi   dengan   penambahan   

maksimal empat semester. 

c. Ners dengan penambahan maksimal dua semester. 

d. Pendidikan  Dokter  Hewan  dengan  penambahan  

maksimal dua semester. 

e. Farmasi dengan penambahan maksimal dua 

semester. 

f. Pendidikan  profesi  lainnya  yang  strategis,  

ditetapkan  oleh Dirgen Belmawa. 

3) Bantuan  Bidik  misi  untuk  program  profesi  diberikan  

kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi 

keprofesiannya pada perguruan tinggi yang sama 

 

 

 

                                                             
22 Ibid, 
23 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendiidikan 

Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam 2014.h 2 
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B. Komponen pembiayaan 

Komponen   atau   jenis   dana   bantuan   

biaya   pendidikan   dan penggunaanya adalah: 

1. Biaya pendaftaran 

a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya 

pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi 

mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara   

otomatis   akan   mendapatkan   fasilitas   bebas   

bayar didalam sistem pendaftaran SBMPTN). 

b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui 

salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar 

seleksi lainnya.
24

 

2. Biaya pendidikan 

a.  Bantuan biaya penyelenggara yang dikelola 

perguruan tinggi, maksimal  40%  dari  bantuan  

biaya  pendidikan  sebesar  Rp. 2.400.000,00  

per-semester  per-mahasiswa   yang  digunakan 

untuk pembayaran biaya pendidikan khusus 

Bidikmisi. 

b. Bantuan  biaya  hidup  yang  diserahkan  kepada  

mahasiswa, minimal  60%  dari  bantuan  biaya  

pendidikan  sebesar  Rp. 

3.600.000,00 per-semester per-mahasiswa yang 

ditetapkandengan SK Rektor/Direktur/Ketua. 

4. Biaya pengelolaan Bidikmisi 

Biaya pengelolaan Bidikmisi diberikan dengan 

rumusan 50% X Jumlah Kuota pokok yang diterima X Rp. 

1.500.000 yang dapat digunakan untuk: 

a. Biaya diseminasi informasi dan verifikasi 

b. Biaya kedatangan “at cost” 

c. Biaya hidup awal bagi calon mahasiswa yang berasal dari 

luar kota yang besarnya setara dengan bantuan biaya hidup 

satu bulan, maksimum untuk 30 hari 

                                                             
24 Ibid, h.4 
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d. Biaya   pembinaan   (kegiatan   pelatihan,   penalaran,   

leadership, motivasi, penguasaan bahasa inggris, dan 

bimbingan karir) 

e. Biaya  bantuan  kegiatan  terkait  akademik  yang  

ditetapkan  oleh perguruan tinggi masing-masing 

f. Biaya honorarium pengelolaan selama satu tahun, maksimal 

    20% dari dana pengelolaan.
25

 

5. Hal Khusus 

a. Perguruan  tinggi  memfasilitasi  dan  mengupayakan  agar  

penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang 

optimal. 

b. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima 

Bidikmisi untuk terlibat  di  dalam  kegiatan  ko  dan  

ekstrakurikuler atau  organisasi kemahasiswaan, misalnya 

kegiatan penalaran,    minat    bekat,sosial/pengabdian  

kepada  masyarakat  sebagai  bentuk  pembinaan karakter 

dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara. 

c. Penyaluran dana 

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan 

September dan Desember untuk semester ganjil dan 

pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap. 

2. Mahasiswa baru diberikan satu semester pada semester 

    ganjil. 

3. Proses   penyaluran   dana   Bidikmisi   melalui   

rekening   bank penyalur yang ditetapkan melalui 

seleksi bank (beauty contest) 

a. Rekening    perguruan    tinggi,    sebagai    bantuan    

biaya penyelenggara pendidikan dan biaya 

pengelolaan. 

b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup. 

6. Penghentian Bantuan 

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus 

tentang penghentian  pemberian  bantuan.  Secara  umum  

                                                             
25 Ibid, h.5 
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pemberian  bantuan dapat diberikan apabila mahasiswa 

penerima:
26

 

a. IPK tidak mencapai 3,00 selama 3 semester. 

b. Cuti 

c. Drop out 

d. Non Aktif 

Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain: 

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan data diri 

yang tidak benar setelah diterima diperguruan tinggi 

merupakan pelanggaran berat,   maka   mahasiswa   yang   

bersangkutan   dikeluarkan   dari perguruan tinggi dan dana 

bantuan pendidikan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada 

mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi 

persyaratan menerima beasiswa Bidikmisi. 

2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka 

bantuan dana Bidikmisinya dapat dialihkan kepada 

mahasiswa lain dan memenuhi persyarat penerima 

beasiswa Bidikmisi. 

3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya 

sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan 

meninggal diberikan kepada keluarga/ ahli warisnya, 

kemudian bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada 

mahasiswa lain dan memenuhi persyaratan penerima 

beasiswa Bidikmisi. 

4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari studi yang 

ditetapkan, maka bantuan Bidikmisi yang bersanngkutan 

dapat dialihkan kepada mahasiswa   lain   yang   

seangkatan   dan   memenuhi   persyaratan penerima 

beasiswa Bidikmisi. 

 

C. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Motif atau motivasi berasal dari kata latin “moreve” 

yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak 

                                                             
26 Ibid, h. 6 
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atau berperilaku. Pengertian motivasi tidak terlepas dari kata 

kebutuhan atau “need” atau “want”. Kebutuhan adalah suatu 

“potensi” dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau 

diproses.
27

 

Pengertian batasan tentang motivasi ini antara lain 

sebagai berikut: 

e. Pengertian  motivasi  seperti  yang  dirumuskan  oleh  

Terry  G.  (1998) adalah keinginan yang terdapat pada 

diri seseorang individu yang mendorong untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan (perilaku). 

f. Sedangkan  stooner  (1992)  mendefinisikan  bahwa  

motivasi  adalah sesuatu  hal  yang  menyebabkan  dan  

yang mendukung tindakan  atau perilaku seseorang. 

g. Dalam konteks yang sama (pengembangan organisasi), 

flippo (1984) merumuskan bahwa motivasi adalah suatu 

arahan pegawai dalam suatu organisasi agar mau bekerja 

sama dalam mencapai keinginan para pegawai dalam 

rangka pencapaian keberhasilan organisasi. 

2. Teori-teori Motivasi 

a. Teori Hierarki kebutuhan Maslow 

Menurut  abraham  maslow  dalam  diri  manusia  

ada  lima  jenjang kebutuhan: 

1) Kebutuhan fisiologi  

Perwujudan  paling nyata  dari kebutuhan  

fisiologi  adalah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia 

seperti sandang, pangan dan perumahan. Kebutuhan ini 

dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar 

bukan saja karena setiap orang membutuhkannya terus 

menerus sejak  lahir  hingga  ajalnya,  akan  tetapi  juga  

karena  tanpa pemuasan   berbagai   kebutuhan   tersebut   

seseorang   tidak   dapat dikatakan hidup secara normal. 

2) Kebutuhan rasa aman 

Antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap 

kerugian fisik dan emosional. Kebutuhan akan 

                                                             
27 Hadari nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gadja Madja 

University, Yogyakarta, 1996, hlm. 352 
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keamanan tidak bisa dilihat dari segi fisik para pekerja 

saja. Segi-segi keamanan yang bersifat psikologis juga 

mutlak penting mendapat perhatian. 

3) Kebutuhan sosialisasi atau afiliasi dengan orang lain 

Mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima 

baik dan persahabatan.  Perasaan  diterima  oleh  orang  

lain  dengan  siapa  ia bergaul dan berinteraksi dalam 

organisasi. Dengan perasaan demikian ia akan 

berperilaku positif yang biasanya tercermin dalam 

kemauan memberikan sumbangsih yang semakin besar 

kepada usaha organisasi untuk mencapai tujuan. 

4) Kebutuhan akan penghargaan 

Mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga 

diri, otonomi dan prestasi dan faktor hormat  eksternal  

seperti  misalnya  status, pengakuan dan perhatian. 

Salah satu ciri manusia ialah bahwa dia mempunyai   

harga   diri.   Karena   itu   semua   orang memerlukan 

pengakuan atas keberadaan dan status oleh orang lain. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri 

Dorongan untuk menjadi apa yang dia mampu, 

mencakup pertumbuhan, mencapai  potensial  dan  

pemenuhan diri. Dewasa  ini semakin disadari oleh 

berbagai kalangan yang semakin luas bahwa dalam 

diri setiap orang terdapat potensi kemampuan yang 

belum seluruhnya dikembangkan.
28

 

b. Teori motivasi Menurut Mc Gregor dengan Teori X dan Y 

Teori ini dikemukakan oleh douglas McGregor, 

yaitu dengan mengajukan dua pandangan yang berbeda 

tentang manusia, negatif dengan tanda label X dan 

positif dengan label Y. 

Prinsip  teori X didasarkan  pada  pola berfikir  

konvesional yang ortodoks, dan menyorotkan sosok 

negatif perilaku manusia. Ter]ori ini memandang 

manusia dengan kacamata gelap dan buram, yang 
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menganngap manusia itu: 

1) Malas dan tidak suka bekerja 

2) Kurang bisa bekerja keras, menghindar dari 

tanggung jawab 

3) Mementingkan diri sendiri, dan tidak mau 

peduli pada orang lain karena itu bekerja lebih 

suka dituntun dan diawas 

4) Kurang suka menerima perubahan, dan  ngin  

tetap  seperti yang dahulu. 

Prinsip umum teori Y amat jauh berbeda 

dari teori X. Teori ini dapat dikatakan merupakan 

suatu revolusi pola pikir dalam memandang manusia 

secara optimis, karena itu disebut sebagai teori 

potensial. Adapun teori Y memandang manusia pada 

dasarnya: 

a) Rajin, aktif dan mau mencapai prestasi bila 

kondisi konduktif 

b) Sebenarnya mereka dapat produktif, perlu diberi 

motivasi 

c) Selalui ngin perubahan dan  merasa jemu pada 

hal-hal yang menoton 

d) Dapat berkembang bila diberi kesempatan yang 

lebih besar.
29

 

c. Teori Motivasi Herzberg (teori dua faktor) 

Teori yang dibuat oleh frederick Herzberg 

mangatakan bahwa hubungan seseorang individu dengan 

suatu pekerjaan merupakan suatu hubungan dasar dan 

sikap individu terhadap kerja sangat menentukan berhasil 

atau gagal individu tersebut. menurut Herzberg, ada dua 

jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha 

mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan, yaitu: 

1) Faktor    higiene    memotivasi    seseorang    untuk    

keluar    dari ketidakpuasan,   termasuk   didalamnya   

                                                             
29 Edi sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Kencana, Jakarta : 
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adalah   hubungan   antara manusia, imbalan, kondisi 

lingkungan dan sebagainya. 

2) Faktor motivator memotivasi seseorang untuk 

berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk 

didalamnya  adalag prestasi,  pengakuan, kemajuan 

tingkat kehidupan, dan sebagainya.
30

 

 

D. Teori  motivasi berprestasi 

1. Definisi motivasi berprestasi 

Berprestasi adalah dorongan yang ada pada setiap 

manusia untuk mencapai hasil kegiatannya atau hasil kerjanya 

secara maksimal. Secara naluri setiap orang mempunyai 

kebutuhan untuk mengerjakan atau melakukan kegiatannya 

lebih baik dari sebelumnya, dan bila mungkin untuk lebih dari 

orang lain. Naun dalam realitanya, untuk berprestasi atau 

mencapai hasil lebih baik dari sebelumnya, atau lebih baik dari 

orang lain tidak mudah banyak kendalanya. Justru kendala 

yang dihadapai dalam mencapai prestasi ini yang 

mendorongnya untuk berusaha   mengatasinya   serta   

memelihara   kerja   yang  tinggi,   dan bersaing mengungguli 

orang lain.
31

 

Teori  berprestasi  yang  dikemukakan  oleh  David  

McClelland, adalah motivasi berprestasi dapat diartikan 

sabagai suatu dorongan dalam   ciri   seseorang   untuk   

melakukan   atau   mengerjakan   suatu keinginan  atau  tugas  

dengan  sebaik-baiknya  agar  mencapai  prestasi dengan 

predikat terpuji. Menurut teori ini, ada tiga komponen 

yang dapat  digunakan  untuk  memotivasi  orang untuk  

melakukan  sesuatu, yaitu kebutuhan akan: 

a. Need for achievemen 

Merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. 

Kebutuhan ini  berhubungan  erat  dengan  pekerjaan,  dan  

                                                             
30Andri  Feriyanti  dan  Endang  Shyta  Trianan,  Pengantar  Manajemen,  
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mengarahkan  tingkah laku pada usaha untuk mencapai 

prestasi tertentu. 

b. Need for affiliation 

Merupakan kebutuhan akan kehangatan dan sokongan 

dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini 

mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan 

secara akrab dengan orang lain. 

c. Need of power 

Kebutuhan  untuk  menguasai  dan  memengaruhi  terhadap  

orang lain.  Kebutuhan ini, menyebabkan orang yang 

bersangkutan tidak atau kurang memedulikan perasaan 

orang lain. Lebih lanjut dijelaskan pada kehidupan sehari-

hari. 

Pada kehidupan sehari-hari, ketiga kebutuhan 

tersebut akan selalu muncul pada tingkah laku individu, 

hanya kekuatan tidak sama antara kebutuhan-kebutuhan itu 

pada diri seseorang. Munculnya ketiga kebutuhan  tersebut  

sangat  dipengaruhi  oleh  situasi  yang  sangat 

spesifik.
32

 

Menurut  teori  David  McClelland  terdapat  

karakteristik  motivasi prestasi menurut para ahli antara 

lain: 

1) Karakteristik 

motivasi berprestasi 

Tinggi 

Menurut Davi McClelland mengemukakan 

enam karakteristik orang yang mempunyai motif 

berprestasi tinggi, yaitu sebagai berikut: 

a) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi 

b) Berani mengambil dan memikul resiko 

c) Memiliki tujuan yang realistik 

d) Memiliki rencan kerja yang menyeluruh dan 

berjuang untuk merealisasikan tujuan 

e) Memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam 

semua kegiatan yang dilakukan 
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f) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana 

yang telah diprogramkan. 

Menurut  Edward  Murray,  berpendapat  bahwa  

karakteristik  orang yang mempunyai motivasi 

berprestasi tinggi adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya 

2) Melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan 

3) Menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan 

usaha dan keterampila 

4) Berkeingingan  menjadi  orang terkenal atau  

menguasiai  bidang tertentu 

5) Melakukan pekerjaan yang sukar dengan hasil 

yang memuaskan 

6) Melakukan sesuatu yang sangat berarti 

7) Melakukan sesuatu yang lebih dari pada orang 

lain 

8) Menulis novel atau cerita bermutu. 

Berdasarkan  pendapat  David  McClelland    

dan  Edward  Murray, dapat dikemukakan bahwa 

karakteristik manajer yang mempunyai motivasi 

berprestasi yang tinggi, antara lain: 

(a) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi 

(b) Memiliki  program  kerja  berdasarkan  rencana  

dan  tujuan  yang realistik serta berjuang untuk 

merealisasikannya. 

(c) Memiliki kemampuan untuk mengambil 

keputusan dan berani mengambil resiko yang 

dihadapinya. 

(d) Melakukan  pekerjaan  yang  berarti  dan  

menyelesaikan  dengan hasil yang memuaskan 

(e) Mempunyai  keinginan  menjadi  orang yang 

terkemuka yang menguasai bidang tertentu.
33

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, individu 

dengan motivasi berprestasi yang tinggi cenderung 
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memiliki harapan akan keberhasilan yang  tinggi,  baik  

saat  menghadapi  tugas  yang  sulit  maupun  yang 

mudah. 

2. Ciri-Ciri Motivasi Berprestasi 

Menurut McClelland, ciri-ciri orang yang memiliki 

motivasi berprestasi adalah: suka bekerja keras, ulet, 

membutuhkan umpan balik secara   nyata   dan   efisien,   

berorientasi   masa   depan,   tidak   suka membuang waktu, 

optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung 

jawab dan memperhitungkan resiko.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi 

McClelland mengatakan bahwa motivasi berprestasi 

dipengaruhi oleh  faktor  intrinsik  dan faktor  ekstrinsik.  

Faktor  instrinsik  adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

individu, seperti rasa ingin tahu, tantangan dan usaha. 

Sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari 

luar diri individu tersebut, seperti penghargaan atau hukuman. 

Motivasi instrinsik dan ekstrinsik berperan penting dalam 

mendorong individu untuk berprestasi. 

Menurut Cohen ada dua aspek yang mendasari motivasi 

berprestasi, yaitu pengaharapan untuk sukses dan menghindari 

kegagalan. Hal ini menyebabkan individu berupaya terus 

dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

kemampuannya karena individu tersebut tidak ingin 

mengalami kegagalan. 

4. Indikator Motivasi Berprestasi 

Schunk, Wigfield dan Eccles, mengemukakan bahwa 

indikator motivasi berprestasi, khususnya dalam setting 

akademik, meliputi: 

a. Choice atau memilih terlibat dalam tugas akademik 

daripada tugas- tugas non akademik. Misalnya: memilih 

mengerjakan tugas sekolah daripada menonton TV. 

b. Persistence atau ulet dalam mengerjakan tugas, terutama 

pada waktu mengahdapi hambatan, seperti adanya 

kebosanan, tugas yang sulit, ataupun kelelahan; 

c. Effort  atau  mengerahkan  usaha,  baik  berupa  usaha  
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secara  fisik maupun secara kognitif, dengan cara 

menerapkan strategi kognitif ataupun metakognitif. 

Perilaku yang mencerminkan usaha ini, misalnya berupa 

mengajukan pertanyaan yang bagus ketika dikelas, 

mendiskusikan  materi  pelajaran  dengan  teman  sekelas  

atu  teman lain, memikirkan secara mendalam materi 

pelajaran yang sedang dipelajari, menggunakan waktu 

dengan bijaksana untuk ujian, membuat rencana kegiatan 

belajar, menerapkan mnemonic dalam belajar.
34 

5. Indikator Motivasi Berprestasi dalam Islam 

Telaah dari pandangan islam tentang motivasi berprestasi 

telah banyak dibicarakan oleh beberapa penulis. Ancok dan 

Nashori (1994)  

a. Pengembangan sumber daya manusia dalam aspek 

motivasi berprestasi 

Ada 4 jenis prestasi yang harus kita bangun pada 

millennium ketiga ini, yakni prestasi di dalam membangun 

kapital intelektual, kapital sosial, kapital lembut, dan 

kapital spiritual. Dengan menumbuhkan manusia dengan 

keempat capital ini diharapkan akan terwujud manusia 

yang berorientasi „kita‟ bukan orientasi „saya‟ (diri saya, 

divisi saya, unit organisasi saya). Manusia yang demikian 

inilah yang disebut oleh Stephen Covey sebagai manusia 

yang efektif. 

b. Kapital intelektual 

Kapital intelektual adalah perangkat yang diperlukan 

untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam 

kehidupan. Dalam kondisi yang ditandai oleh perubahan 

yang super cepat, manusia harus terus memperluas dan 

mempertajam pengetahuannya, dan mengembangkan 

kreatifitasnya untuk berinovasi. 

Al-Qur‟an mewajibkan setiap manusia untuk banyak 

membaca guna mengembangkan kapital intelektualnya. 

                                                             
34 Elisabeth Prihandrijani, pengaruh motivasi dan dukungan sosial 

terhadap flow akademikpada siswa “X” di Surabaya (Tesis,  Magister psikologi, 

surabaya 2016)h. 30 



34 

 

 

 

Ayat al-Qur‟an yang pertama kali turun adalah perintah 

untuk membaca: baacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang menciptakan (al-Alaq ayat 15). Banyak 

ayat-ayat al-Qur‟an lainnya yang senada, misalnya dalam 

surat Ali-Imran, ayat 190-191, Allah berfirman: 

ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر ََليَاٍت ِْلُوِل 
َو ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلىَٰ ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِف َخْلِق الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللَّ اْْلَْلَبابِ 

َذا بَاِطًَل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ   السََّماَواِت َواْْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت ىََٰ
Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 

berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring 

dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, 

tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha Suci Engkau, maka perihalah kami dari 

siksa neraka”. 

c. Kapital sosial 

Intektual kapital baru akan tumbuhb bila masing-

masing orang berbagi wawasan. Untuk dapat berbagi 

wawasan orang harus membangun jaringan hubungan 

sosial dengan orang lainnya. Kemampuan membangun 

jaringan sosial inilah yang disebut dengan kapital sosial. 

Kapital sosial dimanifestasikan pula dalam 

kemampuan untuk bisa hidup dalam perbedaan dan 

menghargai perbedaan. Pengakuan dan penghargaan atas 

perbedaan adalah suatu syarat tumbuhnya kreatifitas dan 

sinergi. Kemampuan bergaul dengan orang yang berbeda, 

dan menghargai dan memanfaatkan secara bersama 

perbedaan tersbut akan memberikan kebaiakan untuk 

semua. Dalam ajaran islam setiap manusia diminta 

membangun silaturahmi. Karena silaturahmi akan 

memberikan kebaikan. Ide kreatif muncul melalui diskusi. 
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Demikian pula peluang bisnis seringkali terbuka karena 

adanya jaringan hubungan silaturahmi. 

d. Kapital „lembut‟ (soft capital) 

Kapital lembut yang oleh Hartanto disebut dengan 

“soft capital” adalah kapital yang diperlukan untuk 

menumbuhkan kapital sosial dan capital intelektual.bsifat 

bisa dipercaya dan percaya pada orang lain (trust), bisa 

menahan emosi, pemaaf, penyabar, ikhlas, dan selalu ingin 

menyenangkan orang lain sangat diperlukan bagi upaya 

untuk membangun masyarakat yang beradab dan 

berkinerja tinggi. Islam sangat menyarankan manusia 

untuk mengembangkan soft capital. 

e. Kapital spiritual 

Bagi orang islam ketiga kapital yang dibicarakan di 

atas adalah bagian dari ekspresi kapital spiritual. Semakin 

tinggi iman dan takwa seseorang semakin tinggi pula 

ketiga kapital di atas. Namun demikian banyak banyak 

akademisi yang menyarankan agar kapital spiritual 

dipisahkandari ketiga capital di atas, dengan tujuan untuk 

semakin menekankan betapa pentingnya upaya 

pengembangan keberagaman manusia. 

Di mata para akademisi yang berpandangtan 

demikian, agama akan menjadi pembimbing kehidupan 

agar tidak menjadi egoistik yang orientasinya hanya 

memikitkan diri sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk 

mengembangkan keagamaan adalah bagian mutlak dan 

utama bagi tumbuhnya masyarakat yang makmur dan 

sejahtera serta aman dan damai.
35

 

 

E. Motivasi dalam islam 

Allah SWT dalam menciptakan manusia dalam lima naluri 

dasar yang merupakan kebutuhan primernya yaitu, agama, nyawa, 

akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang 

mencakup pemeliharaan kelima  dasar  tersebut  adalah  maslahat,  
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sedangkan  setiap  apa  yang 

Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan motivasi 

tersebut penting untuk dibicarakan dalam rangka mengetahui apa 

sebenarnya latar belakang suatu tingkah laku keagaman yang 

dikerjakan seseorang. Disini peranan  motivasi itu sangat besar 

artinya dalam bimbingan dan mengarahkan seseorang terhadap 

tingkah laku keagamaan. Namun demikian ada motivasi  tertentu 

yang sebenarnya timbul dalam diri manusia karena terbukanya 

hati manusia terhadap hidayah Allah. Sehingga orang tersebut 

menjadi orang yang beriman dan kemudian dengan iman itulah ia 

lahirkan tingkah laku keagaman
36

. 

mengabaikan  kelima  dasar  tersebut  atau  sebagainya  adalah  

mafsadah. Berangkat dari penjelasan ini, maka terdapat lima dasar 

kebutuhan dasar: 

a. Agama  (Al-Din),  kebutuhan  terhadap  Tuhan  selalu  ada  

pada  diri setiap manusia, apakah disadarinya atau tidak. 

b.   Kehidupan (AL-Nafs), kebutuhan untuk kehidupan ini adalah 

yang diperlukan oleh jasad, misalnya makanan untuk menjaga 

kesehatan, rumah untuk  menjaga  keselamatan,  pakaian  

untuk  menutupi aurat. Semua ini memerlukan pendapatan 

penghasilan sangat dianjurkan. 

c. Akal/intelektualitas (Al-Aql),  hal  ini  dapat  diartikan  

dengan  selalu belajar, mengasah kecerdasan diri. 

d. Keturunan/ posterity (Al-Nasl), manusia secara naluri 

membutuhkan keturunan yang merupakan suatu kebanggaan, 

kebahagiaan, dan kepuasan  tersendiri,  dipercaya  Allah  

untuk  membesarkan  amanah yang dititipkan-Nya  

e. Harta / Property (Al-Mal), Jika kelima kebutuhan ini 

terpenuhi, maka dapat dipastikan individu akan menikmati 

ketenangan batin, ketenangan diri, lapang dada, optimis, 

nikmat ridha, dan keamanan serta semangat cinta dan 

kesucian. 

Dalam proses motivasi telah disebutkan bahwa pada diri 

manusia terdapat kegelisahan yang timbul karena adanya 
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kebutuhan yang tidak terpuaskan. Berangkat dari adanya 

kebutuhan terhadap kedekatan pada Allah maka rasa cinta 

atau takut pada Allah SWT akan menimbulkan semacam 

kegelisahan. Kegelisahan ini merupakan dorongan untuk 

memperbaiki diri atau berbuat lebih baik lagi agar mendapat 

ridho-Nya. Oleh karen itu, dalam konsep yang Islami dikenal 

dengan self-motivation, atau inner-motivation.37
 

Motivasi  yang  mendorong  manusia  untuk  melakukan  

perbuatan  antara lain: 

1) Quwwah Madiyah, motivasi ini meliputi tubuh 

manusia dan alat yang diperlukan untuk memenuhi 

keperluan jasmaniah. Contohnya, orang yang lapar 

biasanya didorong oleh kebutuhan jasmaniahnya untuk 

makan. 

2) Quwwah Ma‟nawiya, motivasi yang berupa kondisi 

kejiwaan yang senantiasa dicari dan inging dimiliki 

seseorang ini sekalipun tidak permanen. Contohnya, 

perlawanan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang 

lain  yang  telah  merusak  nama  baiknya,  adalag  

perbuatan  yang didorong oleh kondisi kejiwaan 

seseorang. 

3) Quwwah Ruhiyah, merupakan kesadaran seseorang 

bahwa ia memiliki hubungan dengan Allah SWT. Dzat 

yang akan meminta pertanggungjawaban manusia atas 

segala perbuatanya didunia. Motivasi inilah yang mampu 

mendorong manusia untuk melakukan perbuatan apa saja 

asalkan sesuai dengan syari‟at yang diberikan-Nya. 

 

Dengan  demikian,  motivasi  yang  sahih  dan  kuat  

untuk  mendorong manusia dalam mewujudkan aktivitas 

kehidupannya adalah motivasi Ruhiyah. Dengan motivasi ini, 

seseorang akan terpacu untuk berikhtiar terus- menerus 

disertai tawakal dan pantang berputus harapan hingga 

akhirnya meraih  keberhasilan dengan izin Allah Yang Maha 
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Pemurah  Lagi  Maha Penyayang. Inilah motivasi berprestasi 

yang sesungguhnya.
38

 

Keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan, 

sangatlah ditentukan oleh kuat lemahnya motivasi. Prestasi 

yang baik akan sulit didapat tanpa adanya  usaha  

mengatasinya.  Proses usaha  dalam  menyelesaikan  

kesulitan tersebut memberikann dorongan yang sangat kuat. 

Dalam Islam secara jelas menerangkan bahwa memotivasi 

dalam usaha mengatasi kesulitan sangatlah berhubungan 

erat dengan keberhasilan seseorang. Sebagaimana fiman 

Allah dalam surat Ar-Rad ayat 11: 

ِانَّ اللََّٰو ََل ۟  ِمْن اَْمِر اللَِّٰو  ۟  ََيَْفُظْونَو ۟  بَ ْْيِ يََديِْو َوِمْن َخْلِفو ۟  ُمَعقِّبٌَٰت مِّنْ  ۟  َلو
ُو ِبَقْوٍم ُسوًْْۤءا َفََل َمَردَّ  ۟  َوِاَذا ۟  يُ َغي ُِّر َما ِبَقْوٍم َحّتَّٰ يُ َغي ُِّرْوا َما بِاَنْ ُفِسِهمْ  اََراَد اللَّٰ

ِمْن وَّالٍ  ۟  َوَما ََلُْم مِّْن ُدْونِو۟   ۟  َلو  
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang  dapat  

menolaknya;  dan  sekali-kali  tak  ada  pelindung  bagi  

mereka selain Dia.”39 

 

Dari  ayat  diatas  bisa  diketahui  bahwa  motivasi  

memiliki  fungsi  yang sangat besar dalam mencapai tujuan, 

yaitu menggapai cita-cita, keberhasilan atau adanya 

kerusakan dalam diri seseorang. Islam juga menganjurkan 

seseorang mempunyai motivasi baik dan disertai dengan  

usaha,  karena  apabila  seseorang  mempunyai  motivasi  

yang  baik namun tanpa disertai dengan usaha atau ikhtiar 

untuk mencapai sebuah keberhasilan, itu akan menjadi sia-sia

 Pada dasarnya pada setiap diri manusia selalu ada dorongan 
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yang kuat untuk ingin maju, ingin lebih baik dari orang lain 

dan makin kuat imannya maka semakin menyadari bahwa 

hari esok harus lebih baik dari hari ini.
40

 

Dalam hidupnya manusia memiliki kebutuhan untuk 

berkompetisi. Motivasi berkompetisi memang harus dimiliki 

oleh seseorang yang ingin maju. Allah SWT telah 

menganjurkan setiap muslim dalam kitab Suci Al-Qur‟an 

agar mereka berkompetisi dalam hal peningkatan kualitas 

takwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan 

beramal shalih, firman Allah dalam Surat Al-Muttafifin ayat 

22-26:  

ِإنَّ اْْلَبْ َراَر َلِفي نَِعيم َعَلى اْْلََراِئِك يَ ْنظُُروَن تَ ْعِرُف ِف ُوُجوِىِهْم  َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ 
ِلَك ۟  َنْضَرَة النَِّعيم ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق ََمُْتوم ِخَتاُمُو ِمْسٌك  َوِف ذََٰ

اْلُمتَ َناِفُسونَ فَ ْلَيتَ َناَفِس   
Artinya: “Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-

benar berada dalam kenikmatan yang besar 

(syurga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan 

sambil memandang. kamu dapat mengetahui dari 

wajah mereka kesenangan mereka yang penuh 

kenikmatan. mereka diberi minum dari khamar 

murni yang dilak (tempatnya), laknya adalah 

kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya 

orang berlomba-lomba”. 

Ayat diatas mengisyaratkan bahwasanya  Allah SWT 

telah menjanjikan berbagai kenikamatan untuk orang-orang 

yang senantiasa berkompetisi dalam kebaikan. Bukan sekedar 

berkompetisi dalam hal-hal keduniawin lainnya. Hal ini bukan 

berarti seorang muslim tidak dibolehkan berkompetisi dalam 

hal- hal keduniawian. Kompetisi apapun yang dilakukan oleh 

seorang muslim, harus dilandaskan dalam kerangka nilai-nilai 

Islam dalam rangka mencapai derajat taqwa. 
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1. Motivasi Fisiologis 

Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap 

makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Diantara cirri-ciri 

khusus terpenting dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia 

adalah motivasi fisiologis. Studi-studi fisiologis menjelaskan 

adanya kecenderungan alami dalam tubuh manusia unutk 

menjaga keseimbangan secara permanen. Bila keseimbangan 

itu lenyap maka timbul motivasi untuk melakukan aktivitas 

yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh seperti 

semula. 

a. Motivasi Menjaga Diri 

Allah SWT menyebutkan pada sebagian ayat Al-

Quran tentang motivasi-motivasi fisiologis terpenting yang 

berfungsi menjaga individu dan kelangsungan hidupnya. 

Misalnya lapar, dahaga, bernapas dan rasa sakit. Secara 

tersirat dalam Surat Thaha ayat 117-121 tiga motivasi 

terpenting untuk menjaga diri dari lapar, haus, terik 

matahari, cinta kelangsungan hidup, ingin berkuasa. 

Sebagian ayat al-Qur‟an menunjukkan pentingnya motivasi 

memenuhi kebutuhan perut dan perasaan takut dalam 

kehidupan. 

b. Motivasi Menjaga Kelangsungan Jenis 

Allah menciptakan motivasi-motivasi dasar yang 

merangsang manusia untuk menjaga diri yang 

mendorongnya menjalankan dua hal terpenting yakni 

motivasi seksual dan rasa keibuan. Motivasi seksual 

merupakan dasar pembentukan keluarga dan dalam 

penciptaan kaum wanita Allah menganugerahi motivasi 

dasar untuk melakukan misi penting yaitu melahirkan anak-

anak. Al-Quran mengambarkan betapa beratnya seorang ibu 

mengandung dan merawat anaknya. 

2. Motivasi Psikologis atau Sosial 

a. Motivasi Kepemilikan 

Motivasi memiliki merupakan motivasi psikologis 

yang dipelajari manusia di tengah pertumbuhan sosialnya, 

di dalam fase pertumbuhan, berkembang kecenderungan 
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individu untuk memiliki, berusaha mengakumulasi harta 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan jaminan keamanan 

hingga masa yang akan datang. 

Harta mempunyai peranan dalam memenuhi 

kebutuhan manusia. Urutan pemuasan kebutuhan tersebut 

sebagai berikut : 

1) Kebutuhan pangan dan papan 

2) Kebutuhan kesehatan dan pendidikan 

3) Kebutuhan bagi kelengkapan hidup 

4) Kebutuhan posisi, status dan pengaruh sosial 

b. Motivasi Berkompetensi 

Berkompetensi (berlomba-lomba) merupakan 

dorongan psikologis yang diperoleh dengan mempelajari 

lingkungan dan kultur yang tumbuh di dalamnya. Manusia 

biasa berkompetensi dalam ekonomi, keilmuan, 

kebudayaan, sosial dan sebagainya. Al-Quran 

menganjurkan manusia agar berkompetensi dalam 

ketakwaan, amal shaleh, berpegang pada prinsip-prinsip 

kemanusiaan, dan mengikuti manhaj Ilahi dalam hubungan 

dengan sang pencipta dan sesama manusia sehingga 

memperoleh ampunan dan keridhan Allah SWT. 

c. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja dimiliki oleh setiap manusia, tetapi 

ada sebagian orang yang lebih giat bekerja daripada yang 

lain. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak 

menemui hambatan merealisasikan apa yang diharapkan. 

Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang 

individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerja. Ada juga 

yang menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan 

imbalan, sebab ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan 

dalam perolehan kondisi yang dihadapi dan dalam 

mengatasi situasi yang sulit.
41

  

Dalam proses motivasi telah disebutkan bahwa pada 

diri manusia terdapat kegelisahan yang timbul karena 

adanya kebutuhan yang tidak terpuaskan. Berangkat dari 
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adanya kebutuhan terhadap kedekatan pada Allah maka 

rasa cinta atau takut pada Allah SWT akan menimbulkan 

semacam kegelisahan. Kegelisahan ini merupakan 

dorongan untuk memperbaiki diri atau berbuat lebih baik 

lagi agar mendapat ridho-Nya. Oleh karen itu, dalam 

konsep yang Islami dikenal dengan self-motivation, atau 

inner-motivation.
42

 

 

F. Pengaruh Motivasi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Motivasi dalam ekonomi Islam adalah dorongan atau 

keinginan psikologis kejiwaan yang ada pada diri seseorang, 

keinginan ini mempengaruhi perilaku pada keadaan khusus untuk 

memenuhi apa yang diinginkan, berupa desakan-desakan atau 

dorongan-dorongan atau keinginan hati untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi  dalam  berprestasi  merupakan  keseluruhan  daya 

penggerak dan pendorong dalam tiap diri seseorang yang 

menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan 

kegiatan belajarnya serta memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh seseorang yang menuntut 

ilmu akan dapat tercapai. Keutamaan untuk menuntut ilmu, 

kedudukan menuntut ilmu, dorongan untuk mencarinya, 

keharusan untuk selalu berusaha menambah atau 

memperbanyaknya, terus berjuang untuk meraihnya, bersaing 

untuk berhasil serta menjelaskan derajat  tinggi  yang  diberikan  

kepada  seseorang  yang  menuntut  ilmu, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Q.S Al-Mujaadilah ayat 11:
43

 

ُو ا ِاَذا ِقْيَل َلكُ ۟  اَي َُّها الَِّذْيَن اََٰمنُ وْ ۟  َٰٰ ي ِلِس فَاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح اللَّٰ  ْم تَ َفسَُّحْوا ِِف اْلَمجَٰ
ُو الَِّذْيَن اََٰمنُ ْوا ِمْنُكمْ  ۟  َلُكمْ  َوالَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم  ۟  َوِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اللَّٰ

تٍ   َواللَُّٰو ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْرٌ  ۟  َدَرجَٰ
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Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan  

kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, 

maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah 

kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat 

(derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti apa yang kamu kerjakan." 

 

Adapun salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim dalam shahihnya, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 

„anhu. Yang membahas menuntut ilmu, sesungguhnya Nabi 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka 

untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke 

surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid 

diantara masjid- masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta 

saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka 

ketenangan  dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah 

menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.”(H.R Imam 

Muslim) 

 

Sesuai dengan penjelasan al-Qur‟an dan al-Hadist diatas 

mengenai motivasi belajar perlu ditekankan kembali bahwa di 

antara ajaran Islam yang  mengajak  masyarakat  untuk  

melahirkan  berbagai  pemikiran  dan karya  ilmiah  ialah  

menjadikan  masyarakat  berpendidikan  dan memberantas 

kebodohan. 

Didalam ekonomi Islam dijelaskan tentang motivasi Islami 

dimana proses motivasi telah disebutkan bahwa pada diri manusia 

terdapat kegelisahan yang timbul karena adanya kebutuhan yang 

tidak terpuaskan. Berangkat dari adanya kebutuhan terhadap 

kedekatan pada Allah maka rasa  cinta  atau  takut  pada  Allah  

SWT  akan  menimbulkan  semacam 
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kegelisahan. Kegelisahan ini merupakan dorongan untuk 

memperbaiki diri atau berbuat lebih baik lagi agar mendapat 

ridho-Nya. 

Motivasi yang mendorong manusia untuk melakukan 

perbuatan salah satunya ialah Quwwah Ruhiyah, merupakan 

kesadaran seseorang bahwa ia memiliki hubungan dengan Allah 

SWT. Dzat yang akan meminta pertanggungjawaban manusia atas 

segala perbuatannya didunia. Motivasi inilah yang mampu 

mendorong manusia untuk melakukan perbuatan apa saja asalkan 

sesuai dengan syari‟at yang diberikan-Nya. Dengan motivasi ini, 

seseorang akan terpacu untuk berikhtiar terus-menerus disertai 

tawakal dan  pantang  berputus  harapan  hingga  akhirnya  meraih  

keberhasilan dengan izin Allah Yang Maha Pemurah Lagi 

Penyayang, inilah motivasi berprestasi yang sesungguhnya. 

Islam  menghendaki  manusia  berada  pada  tatanan  yang  

tinggi  dan luhur. Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, 

perasaan, dan tubuh yang sempurna. Kesempurnaan demikian 

agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri 

dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga 

dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang 

dimilikinya. Allah melengkapi dengan akal dan perasaan yang 

memungkinkan menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. 

Salah satu unsur penting ekonomi yang mendapat perhatian besar 

berbagai  sistem  ekonomi  yang  tidak  terkecuali  sistem  

ekonomi  Islam adalah dunia kerja. Secara khusus nilai-nilai 

dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah, 

yang menjadi dasar pandangan hidup masyarakat Islam, selalu 

dipegang dalam mengahadapi perkembangan zaman dan 

perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, 

termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Nilai-

nilai dasar ekonomi Islam menjiwai masyarakat muslim dalam  

melakukan  aktivitas  sosial  ekonominya.  Hal  ini  sejalan  

dengan ajaran  Islam  tentang  pengelolaan  SDM  yang  baik  

akan  menjadikan mampu menciptakan hal-hal yang inovatif dan 
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kreatif, sehingga mampu memberikan dampak positif yang luas 

dimasyarakat.
44

 

Ekonomi Islam dalam pengembangan SDI ialah dengan 

meletakkan pemahaman tentang SDI pada posisi yang jelas yakni 

SDI sebagai individu penting bagi masyarakat/organisasi, bahkan 

dengan individu yang berkualitas, akan mampu mengembangkan 

dan memutar roda perekonomian. Tentu individu yang diakui 

perannya sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, individu 

yang hidup dan memiliki tanggung jawab bukan individu mati 

yang selalu dianggap lalai. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut 

untuk menjamin semua anak usia sekolah yang ada Di Indonesia 

untuk mampu berkembangmdengan   meningkatkan   angka 

partisipasi  sekolah,sehingga  jumlah  SDI  dapat  ditingkatkan  

kualitasnya untuk menciptakan kesejahteraan.
45

 

Sumber daya insani dalam perekonomian Islam wajib 

bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian ekonomi Islam agar 

tetap berada dalam koridor sebagai sistem ekonomi yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keseimbangan. Manusia  

yang berkepentingan dalam perekonomian Islam harus 

bersungguh-sungguh dalam memaknai bahwa sistem ekonomi 

Islam memiliki keterikatan disetiap stakeholder yang terkait, 

mulai dari subjek sampai objek ekonomi Islam itu sendiri. Selain 

itu SDI juga harus turut andil dalam mengembangkan ekonomi 

Islam dengan cara terus mengembangkan  ekonomi  Islam  potensi  

serta  kapasitas  diri  sehingga dapat menjadi bagian dari sehingga 

dapat menjadi bagian dari lokomotif perkembangan ekonomi 

Islam secara berkesinambungan. Lembaga pendidikan  juga  harus  

turut  ambil  bagian  dalam  menyediakan  wadah untuk 

mengembangkan potensi bagi SDI sehingga antara kebutuhan 

akan fasilitas pengembang potensi dengan penyediaan layanan 

pendidikan terfasilitasi secara seimbang. 
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Ekonomi Islam wajib mempersiapkan kualitas SDI 

berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam dan kebutuhan dalam 

menghadapi persaingan pada tataran   global   yakni   dengan   

mewujudkan   SDI   yang:   Berkarakter, Berkepribadian   yang   

jujur   (shidiq),   Dipercaya   (amanah),   memiliki kemampuan  

dalam  berkomunikasi  dan  memiliki  visi  yang  visioner (tabliq), 

memiliki keahlian dan kompeten dibidangnya (fathanah).
46

 

Disamping itu, SDI dalam ekonomi Islam harus 

ditanamkan etos kerja Islami yang terdiri dari: Salhah 

(manfaat),Al-Iqan (kemantapan), Al-Ihsan (terbaik),  Al-

Mujahadah  (kerja  keras), Taawun  (tolong menolong),  Al- 

waktu (disiplin)
47

 

Sumber daya insani  merupakan modal dan kekayaan yang 

terpenting dari setiap kegiatan manusia. Kualitas SDI menyangkut 

kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan 

mental). Oleh sebab itu untuk kepentingan pembangunan dibidang 

apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan prasyarat utama. 

Kualitas SDI terdapat beberapa indikator untuk 

pengukurannya salah satunya adalah pendidikan, karena kualitas 

SDI berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, semakin baik 

kualitas pendidikan seseorang semakin baik pula kualitas SDI 

tersebut. pengukuran kualitas dengan pendidikan itu tidak terlepas 

dengan tujuan yang ingin dicapai, biasanya dalam bentuk prestasi  

yang  diinginkan.  Untuk  mendapatkan  sebuah  prestasi  tersebut 

harus ada upaya untuk mendapatkannya, didalam teori SDI 

terdapat beberapa  cara  untuk  mendapatkan  tujuan  yang  

diinginkan  yaitu  salah satunya dengan cara motivasi. 

SDI berkualitas dalam Ekonomi Islam adalah memiliki 

ilmu pengetahuan, sehingga menuntut ilmu merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan sejak lahir hingga kematian, serta mampu 

memelihara dan menjaga agama, jiwa akal (ilmu), keturunan dan 

harta agar tercapai falah yaitu kebahagiaan didunia dan diakhirat 
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melalui pemenuhan kebutuhan yang bersifat  pokok. Untuk 

membentuk sumber daya insani yang unggul atau  berkualitas,  

ilmu  sangatlah  diperlukan  untuk  menopang pemberdayaan dan 

optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. 

 

G. Prestasi Akademik 

1. Pengertian Prestasi Akademik 

Kuh. Kinze, dan Buckley berpendapat bahwa 

keberhasilan belajar siswa dapat dinilai menggunakan 

pengukuran atas prestasi akademiknya, terdapat dua  macam  

outcome keberhasilan belajar mahasiswa, yaitu prestasi 

akademis yang ditunjukkan oleh  IP dan  keuntungan  

ekonomis serta kualitas hidup setelah lulus kuliah.
48

 

IP (indeks prestasi) merupakan salah satu tolak ukur 

tingkat keberhasilan dan kemajuan akademik mahasiswa, 

dimana didalamnya menunjukkan kemampuan akademik 

mahasiswa, selain kedisiplinan dan keuletan mahasiwa dalam 

belajar. IP merupakan faktor utama dalam menentukan prestasi 

akademik seseorang, dengan demikian prestasi akademik  

sering diukur  dengan  IP.  IP  merupakan  faktor  utama  

dalam menentukan prestasi akademik seseorang, dengan 

demikian prestasi akademik sering diukur dengan IP. 

Menurut Abdullah, dalam proses pendidikan prestasi   

dapat diartikan sebagai hasil dari proses belajar mengajar 

yakni, penguasaan, perubahan emosional, atau Perubahan 

tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu.
49

 

Dalam setiap kegiatan orang pada umumnya ingin 

meraih prestasi setinggi mungkin baik dalam kegiatan 

pendidikan, olahraga, kesenian, dan usaha maupun kegiatan 

lainnya. Prestasi merupakan suatu kegiatan yang berbentuk 

penilaian dalam kegiatan manusia, karena sepanjang 

                                                             
48 Ghulam Hamdu Dan Lisa Agustina, Pengaruh Belajar Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar, (Jurnal Penelutian Pendidikan, Vol.12. No.1 Edisi April 

2011 )h. 83 
49 Mustamin Hasminah, Sri sulasteri, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi 

Prestasi Belajar Mahasiswa  Jurusan  Pendidikan  Matematika  Fakultas Tarbiyah 
dan  Keguruan  UIN Alauddin Makasar . (Jurnal Matematika dan Pembelajaran 

(MAPAN), Volume 1, Nomor 1, Desember 2013),h. 151-177 



48 

 

 

 

rentang hidupnya manusia selalu   mengejar prestasi menurut 

bidang dan kemampuan masing-masing.  Prestasi tidak akan 

pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan 

kegiatan.
50

 

Prestasi  akademik  yang  dicapai  seorang  mahasiswa  

merupakan hasil  interaksi  dari  berbagai  faktor    yang 

mempengaruhinya,  baik  dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. Prestasi akademik juga merupakan masalah yang 

selalu dianggap penting dalam dunia pendidikan baik dalam 

tingkat dasar ataupun tingkat lanjutan. 

Prestasi akademik merupakan buah hasil dari kinerja 

seseorang setelah mengupayakan pencapaian keberhasilan 

mahasiswa dalam proses pembelajaran yang telah dilalui. 

Sejatinya, mahasiswa harus berprestasi dalam dunia 

pendidikan karena pendidikan merupakan faktor utama yang 

memiliki peranan besar dalam kemajuan bangsa.
51

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik 

a. Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan 

siswa. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan 

berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut 

ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik 

dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang 

harus dihadapi oleh siswa sebagai makhluk hidup yang 

tergolong kelompok biotik. 

Hidup siswa tidak bisa terhindar diri dari 

lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Keduanya 

mempunyai pengaruh cukup signifikan  terhadap belajar 

siswa disekolah. Oleh karena itu kedua lingkungan ini akan 

dibahas satu demi satu dalam uraian berikut
52

: 
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1) Lingkungan alami 

Lingkungan hidup adalah lingkungan tempat 

tinggal siswa hidup dan berusaha didalamnya. 

Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang 

didalamnya dihiasi dengan tanaman/pepohonan yang 

dipelihara dengan baik. Apotik hidup mengelompokkan 

dengan baik dan rapih sebagai laboraturium alam bagi 

siswa. Sejumlah kursi dan meja belajar teratur rapi yang 

ditempatkan dibawah pohon-pohon tertentu agar siswa 

dapat belajar mandiri diluar dan berinteraksi dengan 

lingkungan. Kesejukan lingkungan membuat siswa betah 

tinggal berlama-lama didalamnya. Begitulah lingkungan 

sekolah yang dikehendaki. Bukan lingkungan sekolah 

yang gersang, pengap, tandus, dan panas.
53

 

2) Lingkungan sosial budaya  

Sebagai anggota masyarakat, siswa tidak bisa 

melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang 

terbentuk mengikat perilaku siswa untuk tunduk pada 

norma-norma sosial, susila dan hukum yang berlaku 

dalam masyarakat. Demikian juga halnya disekolah. 

Ketika siswa berada disekolah, maka dia berada dalam 

sistem  sosial  disekolah.  Peraturan  dan  tata  tertib  

sekolah  harus ditaati. Pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswa akan dikenakan sanksi   sesuai   dengan   jenis   

dan   berat   ringanya   pelanggaran. Lahirnya peraturan 

sekolah bertujuan untuk mengatur dan membentuk 

perilaku siswa yang menunjang keberhasilan belajar 

dibangku sekolah. 

b. Faktor instrumental 

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan tentu saja pada tingkat kelembagaan. 

Dalam rangka melicinkan kearah itu diperlukan 

seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan 
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jenisnya. Semuanya dapat diberdaya gunakan menurut 

fungsi masing-masing kelengkapan sekolah
54 

: 

1) Kurikulum 

Kurikulum  adalah  a  plan  for  learning  yang  

merupakan unsur substansial dalam sebuah 

pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan   belajar 

mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi apa 

yang   harus guru programkan sebelumnya. Itulah 

sebabnya, untuk semua mata pelajaran, setiap guru 

memiliki kurikulum untuk mata pelajaran yang 

dipegang dan diajarkan kepada siswa. Setiap guru 

harus mempelajari dan menjabarkan isi kurikulum 

kedalam program yang lebih rinci dan jelas 

sasarannya. Sehingga dapat diketahui dan ukur 

dengan pasti tingkat keberhasilan belajar yang telah 

dilaksanakan. 

2) Program 

Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. 

Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi 

kemajuan pendidikan. Keberhasilan pendidikan 

disekolah tergantung dari baik tidaknya program yang 

dirancang. Program pendidikan disusun berdasarkan 

potensi yang tersedia, baik tenaga, finansial, dan sarana 

prasarana. 

3) Sarana dan Fasilitas 

Sarana mempunyai arti penting dalam sebuah 

pendidikan. Gedung sekolah misalnya sebagai tempat 

yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar disekolah. Salah satu persyarat untuk membuat 

suatu sekolah adalah pemilikan gedung sekolah yang 

didalamnya ada ruang kelas, ruang tata usaha dan 

lain-lain. Semua bertujuan untuk untuk memberikan 

kemudahan pelayanan anak didik. 

Selain masalah sarana, fasilitas juga kelengkapan 

sekolah yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Seperti 
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kelengkapan buku- buku diperpustakaan, kelengkapan 

guru (dosen) seperti LCD, alat peraga, papan tulis, 

penghapus, spidol dan lain-lain. 

Dari uraian diatas tentu tidak dapat disangkal 

bahwa sarana dan fasilitas mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar disekolah. Siswa tentu dapat belajar 

lebih baik dan menyenangkan bila suatu sekolah dapat 

memenuhi segala kebutuhan belajar siswa.
55 

4) Guru 

Guru merupakan unsur manusiawi dalam 

pendidikan. Kehadiaran guru mutlak diperlukan 

didalamnya. Kalau hanya ada siswa, tetapi guru tidak 

ada, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi 

kegiatan belajar mengajar disekolah. Jangankan 

ketiadaan guru, kekurangan guru saja sudah merupakan 

masalah. 

Menurut M.I soeaeman untuk menjadi guru 

baik itu tidak diandalkan  kepada  bakat  ataupun  

hasrat  (emansipasi)  ataupun lingkungan belaka, 

namun harus disertai kegiatan studi dan latihan serta 

praktek/pengalaman yang memadai agar muncul sikap 

guru yang  diinginkan   sehingga melahirkan  

kegairahan kerja   yang menyenangkan. Oleh karena itu, 

jadilah guru yang baik atau jangan jadi guru sama sekali 

adalah motto yang dapat dijadikan renungan. Pendapat 

M.I Soelaeman tersebut daiatas cukup beralasan 

dalam perihal  ini.  Karena  memang  yang  

mempengaruhi  hasil  belajar siswa dipengaruhi oleh 

sikap guru. 

c. Kondisi fisiologis 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang 

yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan 

belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Anak-

anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya  
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dibawah  anak-anak  yang  tidak  kekurangan  gizi,  mereka 

lekas lelah, mudah mengantuk dan sukar menerima 

pelajaran. 

Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah 

kondisi panca indra (mata, hidung, pengecap, teling, dan 

tubuh), terutama mata sebagai alat untuk melihat dan alat 

pendengaran.
56

 

1) Minat 

Minat, menurut slameto adalah sesuatu rasa 

lebih suka ketertarikan   pada   suatu   hal   atau   

aktivitas,   tanpa   ada   yang menyuruh.  Miat pada 

dasarnya  adalah penerimaan akan sesuatu hubungan 

anatara diri sendiri dengan diluar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

2) Kecerdasan 

Seseorang yang memiliki intelegensi baik (IQ-

nya tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya pun 

senderung baik. Sebaliknya,  orang  yang  

intelegensinya  rendah  cenderung mengalami  

kesukaran  dalam  belajar,  lambat  berfikir,  sehingga 

prestasi  belajarnya  pun  rendah.  Oleh  karena  itu,  

kecerdasan mempunyai peranan yang besar dalam ikut 

menentukan berhasil tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu atau mengikuti semua program pendidikan dan 

pelajaran. Dan orang yang lebih cerdas pada  

umumnya  akan  lebih mampu  belajar  daripada 

orang  yang kurang cerdas. 

3) Bakat 

Disamping   intelegensi   (kecerdasan),   bakat   

merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap 

proses dan hasil belajar seseorang. Hampir tidak ada 

orang yang membantah, bahwa belajar pada bidang 

yang sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan 
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berhasilnya usaha itu.
57

 

4) Motivasi 

Motivasi menurut noehi nasution, motivasi 

adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Penemuan-penemuan 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada 

umumnya meningkat jika motivasi untuk belajar 

menambah. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang 

turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu, 

motivasi belajar perlu diusahakan terutama dari diri 

dalam seseorang dengan cara senantiasa memikirkan 

masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi 

untuk mencapai cita-cita.
58

 

d. Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang 

selalu dituntut kepada anak didik untuk dikuasi. Karena 

penguasaan kemampuan pada tingkatan   ini   menjadi   

dasar   bagi   penguasaan   kemampuan   pada tingkatan ini 

menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. 

Ada tiga kemampuan yang harus dikuasai sebagai 

jembatan untuk sampai pada penguasaan kemampuan 

kognitif, yaitu persepsi, mengingat, dan berfikir.
59

 

 

H. Ekonomi Islam dan Pemanfaatan Dana 

Ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan terbaru sejak 

tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang Ekonomi Islam telah 

muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. 

Karena rujukan utama ekonomi Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadis 

maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan 

diturunkannya Al-Qur‟an dan masa kehidupan Rasulullah.Pada 

abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M. setelah masa tersebut 

banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya 
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pemikiran ekonomi.
60

  

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah 

“ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan. Sistem ini bertitik 

tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan 

sarana yang tidak lepas dari syari‟at Islam”. Sebuah sistem 

ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku 

pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi 

dengan memasukkkan tata aturan syariah sebagai variabel 

independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan 

ekonomi), yang berasal dari Allah SWT. 

Ketuhanan merupakan salah satu definisi dari tujuan 

ekonomi Islam. Dimana ekonomi Islam bertitik tolak kepada 

Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana 

yang tidak lepas dari aturan Islam. Menurut agama Islam kegiatan 

ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, 

dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

Hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan 

kepada manusia secara bersamaan.
61

 

Tujuan ekonomi Islam adalah mashlahah (kemaslahatan) 

bagi umat manusia.
62

 Yaitu denga mengusahakan segalah aktivitas 

demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya 

kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas 

yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu 

sendiri. Firman Allah dalam QS. An-Nisa‟/4: 135: 

 ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمَْي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّو َوَلْو َعَلىَٰ أَنْ ُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْينِ 
ِإْن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقريًا فَاللَُّو أَْوََلَٰ ِِبَِما ۟  َواْْلَقْ َرِبَْي   

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak 

keadilan, menjadisaksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 

sendiri atau terhadap ibu bapakdan kaum kerabatmu.Jika dia 

(yang berdakwa) kaya atau miskin, Maka Allahlebih tahu 

kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti 
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hawanafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

maka ketahuilahAllah Maha Teliti terhadap segala apa yang 

kamu kerjakan.” 
63

 

Pada ayat sebelumnya menjelaskan bahwa upaya untuk 

menegakkan keadilan dengan memperhatikan pendidikan 

seseorang. Pendidikan merupakan aspek penting dalam 

kehidupan manusia, tentu dalam menegakkan keadilan tersebut 

dengan cara memberikan bantuan dana atau beasiswa. Sehingga, 

orang-orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena 

alasan biaya, maka akan mendapatkan bantuan beasiswa.   

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, keuangan 

dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menjadi penentu 

atau dalam hal ini menjadi sangat urgen dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam kajian manajamen Pendidikan. 

Komponen pembiayaan dan keuangan pada suatu lembaga 

Pendidikan Islam merupakan komponen produksi yang 

menentukan terlaksananya kegiatan pendidikan dalam hal ini 

proses belajan mengajar atau hal pokok lainnya. Dalam hal ini 

setiap kegiatan akan terlaksana dengan baik apabila memiliki 

keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Komponen keuangan 

dan pembiayaan ini secara optimal untuk menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan Islam, hal ini penting terutama dapat 

memberikan kewenangan para pemimpin pendidikan dalam suatu 

lembaga untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana 

sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena pada umumnya 

dunia pendidikan akan terus dihadapkan pada masalah 

keterbatasan dana, dan hal ini sepertinya merupakan suatu bentuk 

kelaziman yang terus ada pada setiap lembaga Pendidikan Islam.  

Pentingnya keuangan dan pembiayaan pendidikan telah 

disadari sebagian pemimpin pendidikan. Bahkan sebagian dari 

mereka tahu bahwa masa depan lembaga pendidikan sangat 

bergantung pada kualitas pendidikan, kemudian situasi ini 

tergantung pada anggaran yang menunjang kea rah peningkatan 
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kualitas pendidikan. Dengan demikian, penyelenggaraan 

pendidikan terutama pemimpin lembaga pendidikan Islam 

diharapkan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan. Sebab, upaya 

peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan perlu 

didukung kemampuan manajerial kepemimpinan.Pemimpin 

lembaga pendidikan hendaknya berupaya untuk mengatur sumber-

sumber keuangan, baik pengeluaran maupun pendapatan biaya, 

secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan di lembaga pendidikan secara optimal.  

Begitu pentingnya biaya pendidikan sehingga menjadi 

salah satu tonggak utama dari pengembangan kualitas dan 

kuantitas lembaga pendidikan tersebut, selain itu kualitas 

pendidikan Islam dapat tercermin dengan biaya yang dikeluarkan 

dan pengendalian terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut. Pola 

peningkatan kualitas pendidikan Islam yang demikian menuntut 

pola pendidikan Islam secara makro yang lebih baik, sehingga 

formulasi yang tepat dalam konteks ini adalah mewujudkan 

pendidikan Islam yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan 

secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang 

ada dalam lembaga pendidikan Islam. Hal ini membuktikan 

bahwa system biaya pendidikan sebagai bagian dari manajemen 

keuangan pendidikan Islam merupakan salah satu penentu dalam 

perwujudan kualitas pendidikan islam disuatu lembaga pendidikan 

Islam. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan Islam 

merupakan hal yang sangat menentukan eksistensinya sebuah 

lembaga pendidikan Islam, karena manajemen ini merupakan 

salah satu kunci menju eksisnya sebuah lembaga Organisasi 

pendidikan islam. Apalagi keuangan dan pembiayaan merupakan 

salah satu sumber daya lembaga pendidikan Islam yang secara 

langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan 

pendidikan Islam.Selama ini ada kesan bahwa keuangan adalah 

segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan.  

Banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki kecerdasan 

atau keterampilan yang lebih. Dengan adanya beasiswa tersebut, 

maka akan sangat mempermudah untuk mengasa kecerdasan dan 
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keterampilan yang dimilikinya. Keadilan bukan hanya berbicara 

tentang aspek sosial maupun aspek hukum, tapi juga dalam aspek 

pendidikan. Kehadiran beasiswa tersebut dapat menegakkan 

keadilan dalam aspek pendidikan. Harapan yang besar pula 

dengan penegakan keadilan dalam aspek pendidikan tersebut 

dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas serta 

bermanfaat untuk orang lain. 

Pada dasarnya, setiap manusia selalu menginginkan 

kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara 

material maupun spiritual, individu maupun sosial. Namun dalam 

prakteknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih 

karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan 

menterjemahkan keinginannya secara konrprehensif.
64

 

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan 

dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala 

bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu 

meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 

lemah. Menurut as-Shatibi, mashlahah “dasar bagi kehidupan 

manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (dien), jiwa (nafs), 

intelektual („aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material 

(wealth)”, kelima hal tersbut merupakan kebutuhan dasar 

manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar 

manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah 

satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan 

tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai 

dengan sempurna.
65

 

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupan 

secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT. Bahkan, 

usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar 

inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran 

baik buruknya kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari 

indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana manusia 

berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia 
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membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup 

yaitu agama. Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-

satunya agama yang benar dan diridahi oleh Allah SWT.Islam 

telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komperehensif. 

Jadi agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting.
66

 

Dalam mencapai falah manusia banyak menhadapi 

berbagai permasalahan. Permasalahan ini sangat kompleks dan 

sering kali saling tekait antara satu faktor dengan faktor lain. 

Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang 

ada pada manusia serta kemungkinan adanya interdependensi 

berbagai aspek kehidupan seringkali menjadi permasalahan besar 

dalam upaya mewaujudkan falah. Di sinilah manusia diuji untuk 

menggunakan segala potensinya untuk menggali dan mengelola 

alam semesta ini agar falah tercapai. Tujuan utama Islam adalah 

falah (kebahagiaan) umat manusia di dunia maupun di akhirat.
67

 

Islam diajarkan dan dipelajari sejak kecil untuk menyelamatkan  

manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di 

akhirat. Dengan berpegang teguh pada ajaran ini semua manusia 

pasti akan hidup damai dan sejahtera, karena islam mengeajarkan 

norma-norma hidup dan perilaku kehidupan yang baik dan jauh 

dari penderitaan dan kemaksiatan yang akan membawa kita pada 

penyiksaan di hari akhir nanti.  

Dengan adanya pemahaman islam, manusia akan lebih bisa 

mendekatkan diri kepada sang pencipta dan akan terhindar dari 

segala siksaan dan dosa, itulah sebabnya Al-Qur‟an, kitab suci 

Islam. Firman Allah dalam QS.Al-Baqarah/2: 201. 

هُ  نْ َيا َحَسَنًة وَِِّف اَْلَِٰخَرِة َحَسَنًة وَِّقَنا َعَذاَب النَّارِ  ۟  ْم مَّْن ي َُّقْوُل رَب ََّناَوِمن ْ اَٰتَِنا ِِف الدُّ  
“dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan Kami, 

berilah kamikebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan 

lindungilah kami dari azab neraka.”68
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Ayat sebelumnya menjelaskan kebaikan di dunia dan  

(mengandung perintah agar) dihindarkan dari segala bentuk 

kejelekan. Karena sesungguhnya kebaikan di dunia mencakup 

segala hal yang disukai dari perkara duniawi. Baik itu berupa 

kesejahteraan, rumah yang luas, istri yang cantik, rezeki yang 

lapang, ilmu yang bermanfaat, amalan shaleh, tunggangan 

(kendaraan) yang menyenangkan, pujian yang indah.Selain itu 

dari perkara-perkara yang mencakup semua ungkapan yang 

dipakai oleh para ahli tafsir (tentang kebaikan duniawi). Masing-

masing tidak mengandung kontradiksi. Sebab hal itu semua 

masuk dalam makna “kebaikan  dunia.  

Konsep Islam tentang falah amatlah konprehensif. Istilah 

tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial-

ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Di aras mikro, falah 

merujuk kepada sebuah situasi yang di dalamnya seorang individu 

dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik, serta menikmati 

kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan 

mutu spiritual dan moralnya.
69

 Firman Allah dalam QS. Ar-

Rum/30: 38. 

ِلَك َخي ٌْر لِّلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَو ٱللَِّو  ۟  َوٱْلِمْسِكَْي َوٱْبَن ٱلسَِّبيِل  ۥفَ  َاِت َذا ٱْلُقْرََبَٰ َحقَّوُ   ۟  ذََٰ
ِئَك ُىُم ٱْلُمْفِلُحونَ ۟  لََٰ ۟  َوأُو  

 “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada 

orang miskin danorang-orang di dalam perjalanan.Itulah yang 

lebih baik bagi orang-orang yangmencari keridaan Allah.Dan 

mereka itu lah orang-orang yang beruntung.”70
 

Berdasarkan penjelasan ayat sebelumnya bahwa lapang-

sempitnya rezeki merupakan ketentuan Allah dan sarana untuk 

menguji keimanan hamba-Nya, kemudian pada ayat ini Allah 

meminta orang mukmin tidak hanya berinfak dan bersedekah, 

melainkan juga melakukan kebaikan apa pun bentuknya kepada 

siapa saja, khusus kaum kerabat. Maka berikanlah haknyakepada 
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kerabat dekat dengan menjaga hubungan silaturahim, berbuat 

kebajikan, dan berkorban untuknya, juga kepada orang miskin 

dengan meringankan beban hidupnya.  

Sesuai penjelasan ayat tersebut bahwa seseorang atau 

lembaga diperintahkan untuk memberi haknya kepada orang-

orang yang kurang mampu. Pendidikan merupakan hak bagi 

seluruh orang, tanpa memandang orang kaya maupun orang 

miskin. Namun dengan pendidikan yang sekarang memerlukan 

biaya untuk menempuh pendidikan, maka orang yang miskin tidak 

mampu untuk menempuh pendidikan. Hadirnya beasiswa atau 

bantuan pendidikan ini merupakan pengaplikasian pemberian hak 

kepada orang yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan. 

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2: 

َد َوََل اَي َُّها الَِّذْيَن اََٰمنُ ْوا ََل ُتُِلُّْوا ۟  يَٰ  َر اللَِّٰو َوَل الشَّْهَر اْلََْراَم َوََل اَْلَْدَي َوََل اْلَقََلْۤىِٕ  ۟  َشَعاْۤىِٕ
ْم َوِرْضَوانًا  َوََل ۟  َوِاَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدْوا ۟  اَْٰۤمِّْْيَ اْلبَ ْيَت اْلََْراَم يَ ْبتَ ُغْوَن َفْضًَل مِّْن رَِّبِِّ

ا َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبِّ ۟  وُْكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلََْراِم َاْن تَ ْعَتُدوْ ََيْرَِمنَُّكْم َشَناَُٰن قَ ْوٍم َاْن َصدُّ 
ْثِْ َواْلُعْدَواِن  ۟  َوالت َّْقوَٰى َو َشِدْيُد اْلِعَقابِ ۟  َوات َُّقوا اللََّٰو ۟  َوََل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى اَْلِ ِانَّ اللَّٰ  

 “Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan permusuhan. Bertakwalahkepada Allah, sungguh, Allah 

sangat berat siksa-Nya.”71
  

Tolong-menolong merupakan kewajiban umat muslim. 

Tolong-menolong bukan hanya membantu dalam fisik, kesehatan, 

ataupun ekonomi. Namun, demikian pula dengan bentuk 

pendidikan. Bentuk tolong-menolong dalam pendidikan yaitu 

mengerjakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang 

kepada orang lain, memberika buku bacaan dan menolong 

pendanaan untuk menempuh pendidikan.  

Sebagaimana yang diungkapkan di muka setiap manusia 

ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau sepanjang 
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hidupnya,
72

 bagaimana manusia mampu mencapai falah sangat 

tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia.
73

Dalam 

prinsip ekonomi Islam para pemikir ekonomi Islam berbeda 

pendapat dalam Dalam penelitian ini kerangka dasar pemikiran 

digambarkan sebagai berikut:  memberikan kategorisasi terhadap 

prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip tauhid, rububiyyah, 

khilafah, dan tazkiyah.
74

 

 Dari emapat pondasi tersebut akan dijadikan dasar 

inspirasi bagi penyusun proposisi dan teori ekonomi Islam.  Teori 

yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan 

menjadikan Ekonomi Islam ini hanya sebagai kajian ilmu saja, 

tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi secara 

keseluruhan. Karena itu, dari ke-empat nilai universar tersebut, 

dibangunlah 3 (tiga) prinsip deripatif itu adalah multype 

ownership, freedom to act, dan sosial justice. Nilai dan prinsip 

yang telah diuraikan sebelumnya, dibangunlah konsep yang 

memayungi kesemuannya, yakni konsep akhlaq.Akhlaq menepati 

posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan 

dakwah para Nabi Allah SWT, untuk menyempurnakan akhlak 

manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku 

ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.  

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua 

wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik 

maupun ekonomi. Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang 

keadilan menjamin bahwa tidak seorang pun akan dieksploitasi 

oleh orang lain dan bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh 

kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, illegal, dan curang. Para 

pemeluk Islam hanya dizinkan untuk mendapatkan kekayaan 

melalui cara yang adil dan jujur. Islammengakui hak setiap 

individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, 

memeroleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup 
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layak.
75

  

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh 

setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga 

sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan 

organisasi internasional yang menghimpun negara-negara 

nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap 

keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali 

berbeda dalam masalah tersebut.   

Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadian 

sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan 

masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan 

oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang 

bersangkutan.  

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua; keadilan positif dan keadilan revelasional.Keadilan 

positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan 

berdasarkan keptingan-kepentingan individual maupun 

kepentingan kolektif mereka.Skala-skala keadilan-dalam hal ini 

berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun 

tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk 

interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. 

Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber 

dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini 

dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk 

agama yang taat. 

 

I. Pemanfaatan Dana 

Secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pola diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap, sedangkan 

dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Jadi 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pola penggunaan dana adalah 

bentuk (struktur) penggunaan uang yang telah disediakan untuk 

suatu keperluan tertentu. Konsumsi atau lebih tepatnya 

pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah 
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tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Sedangkan tabungan 

adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi.
76

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

pola penggunaan dana merupakan bentuk atau struktur 

penggunaan uang yang telah disediakan untuk keperluan tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan.  

1. Teori Konsumsi John Maynard Keynes  

Dalam Mankiw Keynes, membuat tiga dugaan tentang 

fungsi konsumsi yaitu  sebagai berikut:  

a. Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi 

marginal (marginal propensity to consume) yaitu jumlah 

yang dikonsumsi dari setiap tambahan pendapatan adalah 

antara nol dan satu. Ia menyatakan bahwa manusia secara  

alamiah dan berdasarkan rata-rata, meningkatkan konsumsi 

ketika pendapatan mereka naik, tetapi tidak sebanyak 

kenaikan pendapatan mereka. Artinya, ketika orang-orang 

menerima tambahan pendapatan, mereka biasanya 

mengkonsumsi sebagian dan menabung sebagian. Dari 

asumsi Keynes tersebut menjelaskan pada saat pendapatan 

seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula 

konsumsi dan tabungannya. 

b. Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap 

pendapatan, yang disebut dengan kecenderungan 

mengkonsumsi rata-rata (average propensity to consume)  

turun ketika pendapatan naik, hal ini karena tabungan 

adalah sesuatu yang mewah sehingga sebagian sisa 

daripendapatannya dialokasikan untuk tabungan.  Menurut 

keynes, proporsi tabungan orang kaya lebih besar daripada 

orang miskin.  

c. Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan 

determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga 

dianggap tidak memiliki peran penting.
77
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Berdasarkan teori Keynes, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan. Demikian juga dengan konsumsi mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi. Ketika mereka memperoleh 

pendapatan selain dari bantuan dana beasiswa yang 

mengakibatkan adanya tambahan pendapatan maka akan 

semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Sementara 

proporsi menabung mahasiswa masih tergolong rendah.  

2. Teori Konsumsi Model Pilihan Antar Waktu Irving Fisher  

Teori konsumsi Irving Fisher menyatakan bahwa ketik 

seseorang memutuskan berapa banyak pendapatan yang akan 

dia konsumsi dan berapa banyak yang akan ditabung, dia 

mempertimbangkan kondisi sekarang dan kondisi yang akan 

datang. Model Fisher menjelaskan bagaimana mereka memilih 

antara konsumsi dan tabungan. Masyarakat akan terus 

berusaha menambah jumlah dan mutu barang ataujasa yang 

mereka konsumsi. Salah satu alasan mengapa masyarakat 

mengkonsumsi lebih sedikit dari yang sebenarnya diinginkan 

adalah adanya keterbatasan anggaran.  

Berdasarkan teori Irving Fisher diatas tentang pilihan  

antar waktu, mahasiswa bidikmisi dalam menggunakan 

dana beasiswa harus mempertimbangkan kondisi saat ini dan 

kondisi yang akan datang dengan melihat anggaran yang ada 

yang berasal dari dana beasiswa bidikmisi dan uang saku.  

3. Teori Konsumsi Hipotesis Daur/Siklus Hidup (Life-Cycle 

Hypothesis)  

Teori ini dikemukakan oleh Franco Modigliani, Albert 

Ando, dan Richard pada tahun 1950-an. Dalam teori ini 

menerangkan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran 

konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa 

dan siklus hidupnya. Selanjutnya Modligani menekankan 

bahwapendapatan bervariasi secara sistematis selama 

kehidupan seseorang dan tabungan membuat konsumen dapat 

menggerakan pendapatan dari masa hidupnya ketika 

pendapatan tinggi ke masa hidup ketika pendapatan 

rendah.Teori Franco Modigliani ini disebut dengan hopitesis 
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siklus hidup.Satu alasan penting bahwa pendapatan bervariasi 

selama kehidupan seseorang adalah masa pensiun. Kebanyakan 

orang merencanakan akan berhenti bekerja pada usia 65 tahun, 

dan mereka berekspektasi bahwa penghasilan mereka akan 

turun ketika pensiun. Tetapi mereka tidak ingin standar 

kehidupannya mengalami penurunan besar, sebagaimana 

diukur dengan konsumsi mereka. Untuk 

mempertahankankonsumsi setelah berhenti bekerja, orang- 

orang harus menabung selama masa-masa kerja mereka.
78

 

Berdasarkan teori Franco Modigliani diatas, mahasiswa 

saat ini sedang berada pada usia muda, sehingga 

mencerminkan seseorang yang cenderung menerima 

penghasilan/pendapatan rendah dan mempunyai tabungan yang 

negatif. Mahasiswa memiliki tabungan yang negatif karena 

keseluruhan pendapatan yang diperoleh dialokasikan untuk 

kegiatan konsumsi. Begitupun dengan mahasiswa bidikmisi, 

dana beasiswa yang diberikan cenderung tergolong rendah dan 

hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup sehingga tabungan 

yang dimiliki negatif. 
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J. Kerangka Berfikir 

Gambar 1.2 

Kerangka Berpikir 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.
79

statisti adalah pernyataan atau dugaan mengenai 

keadaan populasi yang  sifat nya masih sementara atau lemah 

kebenarannya. Hipotesis statistik  dapat berbentuk suatu variabel , 

seperti binominal, poissondan normal atau  nilai dari suatu 

parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku dan prporsi.
80

 

Hipotesis statistik harus diuji, karena itu harus berbentuk 

kuantitas (dinyatakan dalam bentuk angka-angka) untuk dapat 

diterima atau ditolak.  Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur 
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yang akan menghasilkan suatu  keputusan, yaitu keputusan 

menerima atau menolak hipotesis itu.
81

 

H1 : Pemberian Beasiswa Berpengaruh Terhadap Motivasi 

Berprestasi 

H0 : Pemberian Beasiswa Tidak Berpengaruh Terhadap Motivasi 

Berprestasi.  
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