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ABSTRAK 

 

Latar belakang skripsi ini karena adanya permasalahan pada 

Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS Kota Bandar Lampung 

yang mengalami fluktuasi terhadap Indeks Prestasi Komulatif (IPK)   

ditiap semesternya sehingga peneliti merumuskan masalah yakni 

Bagaimana Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa 

BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di Bandar lampung dan 

Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS di 

Perguruan Tinggi Negeri di Bandar Lampung. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dianalisa secara 

kualitatif yang termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field 

research). Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri 

di Bandar Lampung yang berjumlah 27 orang. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan peneliti adalah teknik Observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan menggunakan pengumpulan sumber data primer 

dan sekunder. Pada saat melaksanakan penelitian penulis 

menggunakan teknik snowball, dimana sampel diperoleh melalui 

proses bergulir dari responden satu ke responden lain. Dalam teknik 

analisis data dilakukan melalui tahap-tahap berikut yaitu Reduksi Data 

(Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Dan Penarikan 

Kesimpulan (Conclussion Drawing/Verification). Dalam menguji 

keabsahan data penulis menggunakan teknik Triangulasi Sumber, 

teknik dan waktu. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Motivasi 

belajar Mahasiswa penerima beasiswa BAZNAS terbilang cukup 

tinggi dengan mendapatkan beasiswa BAZNAS mereka dituntut agar 

tidak mengalami penurunan dalam Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 

ditiap semesternya. Dengan demikian mereka akan melakukan upaya-

upaya agar terpacu semangatnya dalam mengikuti proses perkuliahan, 

karena jika tidak beasiswa BAZNAS yang bersangkutan akan dicabut. 

Maka dari itu mereka selalu meningkatkan motivasi belajar mereka 

agar mendapatkan hasil yang baik. 2). Faktor pendukung dalam 

motivasi belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS yakni :  

Diri sendiri, Orang tua, Teman-teman,  Pendidik, Membuat time line, 

Belajar dengan siapa saja seperti belajar bersama kakak tingkat, 

keluarga atau orang-orang yang mumpuni dibidangnya, Mengikuti 
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seminar dan melihat quotes di media sosial tentang belajar. Adanya 

semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Dan dari pihak 

BAZNAS. Sedangkan faktor penghambatnya yakni : Masih adanya 

rasa malas didalam diri Mahasiswa, Terkadang jaringan mengalami 

gangguan, Ketersediaan kuota yang cepat habis (boros), Dimasa 

perkuliahan daring akibat pandemi covid-19 materi yang diajarkan 

susah untuk dapat dipahami dan dicerna. Apalagi jika mendapatkan 

Dosen yang tidak mumpuni dalam bidangnya, Kondisi lingkungan, 

Handphone, Ajakan teman untuk bermain dan disambi dengan 

kegiatan lainnya seperti bekerja diluar untuk membantu perekonomian 

keluarga pastinya tugas menjadi terlantar, dan tertunda. 

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Beasiswa BAZNAS 
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ABSTRACT 

 

The background of this thesis is that there are problems with 

BAZNAS Scholarship Recipients in Bandar Lampung City who 

experience fluctuations in the Cumulative Achievement Index (GPA) 

in each semester so that researchers formulate the problem, namely 

How is the Learning Motivation of BAZAS Scholarship Recipients at 

State Universities in Bandar Lampung and What are the Supporting 

Factors and Barriers in Improving Learning Motivation of BAZNAS 

Scholarship Recipients at state Universities in Bandar Lampung. 

 This research is descriptive and analyzed qualitatively which 

is included in the type of field research. The informants involved in 

this study were students who received the BAZNAS Scholarship at 

State Universities in Bandar Lampung, amounting to 27 people. Data 

collection tecniques carried out by researchers are observation, 

interviews and documentation techniques using primary and 

secondary data collection. At the time of carrying out the research the 

author used the snowball technique, where the sample was obtained 

through a rolling process from one respondent to another. The data 

analysis technique is carried out throught the following stages, namely 

Data Reduction, Data Display, and Conclussion Drawing/Verification. 

In testing te validity of the data the author uses the Triangulation of 

Sources, techniques and time techniques. 

The result of this study indicate that : 1). Student motivation for 

BAZNAS Scholarship recipients is quite high. By getting a BAZNAS 

scholarship, they are required not to experience a decline in the 

Cumulative Achievement Index (GPA) In each semester. Thus they 

will make efforts to spur their enthusiasm in participating in the 

lecture process, because otherwise the relevant BAZNAS scholarship 

will be revoked. Therefore they always increase their learning 

motivation in order to get good result. 2).  

Supporting factors in the learning motivation of  BAZNAS 

Scholarship Recipients are : Self, Parents, Friends, Making a timeline, 

Studying with anyone such as studying with seniors, family or people 

wo are qualified their fields, Attending seminars and viewing quotes 

on social media about learning. There is enthusiasm to continue 

education to the S2 level. And from BAZNAS. While the inhibiting 

factors are : There is still a sense of laziness in students, Sometimes 

the network experiences disruption, Availability of quotas that run out 

quickly (wasteful), During online lectures due to the COVID-19 

pandemic, the material taught is difficult to understand and digest. 
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Especially if you get lecturers who are not qualified in their fields, 

environmental conditions, cellphones, invite friends to play and be 

accompanied by other activities such as working outside to help the 

family economy, of course the task will be neglected, and delayed. 

Keywords : Learning Motivation, BAZNAS Scholarship 
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MOTTO 

 

تَ َعلَُّمْوا اْلِعْلَم َفِإنَّ تَ َعلَُّمُه َحَسَنةٌ   َوطََلَبُه ِعَباَدٌة َوُمَذاَكَرَتُه َتْسِبْيٌح َواْلَبْحُث َعْنُه ِجَهاٌد َوَبْذُلُه 
 قُ ْربٌَة َوتَ ْعِلْيَمُه ِلَمْن ََل يَ ْعَلُمُه َصَدَقةٌ 

 
“Belajarlah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu 

kebaikan, mencari ilmu adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, 

membahas suatu ilmu adalah jihad, bersungguh-sungguh 

terhadap ilmu adalah pengorbanan, mengajarkan ilmu kepada 

   orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah” 

   (Mu’adz bin jabal Radiallahu’anh) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Penegasan Judul 

Skripsi ini Berjudul “MOTIVASI BELAJAR 

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BAZNAS DI 

PERGURUAN TINGGI NEGERI DI BANDAR 

LAMPUNG”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

penafsiran beberapa istilah dalam skripsi ini, maka perlu 

adanya penjelasan atau penegasan judul terlebih dahulu 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari istilah yang 

dimaksud. Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Motivasi adalah keadaan diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan.
1
    

2. Belajar adalah Proses untuk memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap 

dan mengokohkan kepribadian.
2
 

3. Mahasiswa adalah orang yang belajar di dalam perguruan 

tinggi.
3
 Mahasiswa merupakan orang yang menempuh 

pendidikan dari Sekolah Menengah Atas/Sekolah 

Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah ke jenjang 

perguruan tinggi dengan kurun waktu 3 tahun atau 4 

tahun pada umumnya. 

4. Beasiswa adalah Bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah atau siapapun yang peduli terhadap proses 

pendidikan agar masyarakat terbebas dari kesulitan biaya 

pendidikan.
4
 

                                                           
1 H.Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 101. 
2 Sobri Sutikno, Belajar dan Pembelajaran (Bandung : Prospect, 2008), 3. 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3 

Cet.4, (Jakarta : Balai Pustaka,2007),696. 
4 Saroni, Pendidikan Untuk Orang Miskin (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

1991), 218. 



2 
5. BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat 

Nasional, yaitu lembaga yang  mengelola zakat secara 

nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah 

nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab 

kepada presiden melalui Menteri Agama.
5
 

Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan kembali 

bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini berkaitan dengan 

pendidikan yang memiliki peranan penting untuk 

membangun suatu bangsa, dimana generasi sekarang dari 

kalangan mana pun harus mengenyam pendidikan yang 

layak sampai ke jenjang yang lebih tinggi agar pendidikan di 

Indonesia dapat terlaksana secara merata dan menciptakan 

generasi yang unggul dalam hal pendidikan.  

Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah salah satunya melalui program beasiswa yang 

diselenggarakan oleh BAZNAS kota Bandar Lampung 

dalam rangka membantu mahasiswa yang sangat 

membutuhkan bantuan dana dalam proses pendidikan 

sekaligus memicu motivasi belajarnya agar mencapai 

jenjang pendidikan sarjana yang diharapkan lulus tepat 

waktu dan didukung dengan nilai akademik yang baik 

sehingga pemberian beasiswa ini berjalan secara efektif. 

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka dapat 

dijelaskan bahwasannya maksud dari judul skripsi ini adalah 

suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan 

membahas secara mendalam mengenai Motivasi Belajar 

Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan 

Tinggi Negeri di Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling penting bagi 

kelangsungan hidup suatu negara. Karena dengan kualitas 

pendidikan, suatu negara akan dipandang berharga di mata 

                                                           
5 Doni Peryanto,”Profile dan Data BAZNAS Kota Bandar Lampung”, 

Wawancara,Oktober 25,2021. 
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dunia. Berdasarkan education index yang dikeluarkan oleh 

Human Developments Reports  tahun 2017, Indonesia 

berada pada posisi terendah ke-5 dengan indeks 0,622. Jika 

mengacu pada hasil survey Programme for International 

Student Assessment (PISA) 2018 yang menjadi salah satu 

acuan dasar penilaian kualitas pendidikan di dunia, 

Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara.
6
 Data ini 

membuat posisi indonesia tertinggal dari negara tetangga 

seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei 

Darussalam dilihat dari kualitas pendidikan di dunia. 

Pendidikan juga menjadi salah satu tolak ukur 

kemajuan suatu bangsa. Merosotnya suatu pendidikan akan 

menimbulkan dampak yang sangat besar seperti tingginya 

angka kemiskinan, pengangguran, lambatnya pembangunan 

ekonomi bahkan masyarakat yang mudah terpengaruh oleh 

berita hoax. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk 

memberikan kontribusi pemikiran, sikap dan tindakan guna 

menumbuh kembangkan potensi peradaban manusia menuju 

keserasian hidup yang dikehendaki agama, bangsa dan 

negara.
7
 

Berbicara mengenai pentingnya pendidikan, tentu 

saja telah menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa 

ditinggalkan saat ini, mengingat betapa sangat pentingnya 

pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang akan diukur 

potensi diri yang dimiliki terhadap karir yang harus 

disiapkan untuk menghadapi masa depan, seperti dunia kerja 

dan sebagainya. Banyak hal-hal lain dari kehidupan kita 

yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Semakin baik 

pendidikan yang kita tempuh, maka semakin baik pula pola 

                                                           
6 Siti Alifah,”Peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mengejar 

Ketertinggalan dari Negara lain”,Journal Education in Indonesia and 

abroad : Advantage and lacks 5 no.1 (2021) : 115 
7 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi Dan Tantangan Pendidikan 

Abad Ke-21 (Yogyakarta : Diva Press,2019), 65 
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hidup kita sekarang dan potensi masa depan yang akan 

didapatkan.
8
 

Pada dasarnya pendidikan dapat dilihat sebagai 

proses dan sekaligus sebagai tujuan pembelajaran. Dalam 

mencapai tujuan tersebut peserta didik berinteraksi dengan 

lingkungan belajar melalui proses pengajaran. Pendidikan 

juga merupakan proses bantuan yang diberikan secara sadar 

dan terencana untuk mengembangkan berbagai ragam 

potensi sehingga dapat beradaptasi secara kreatif dengan 

lingkungan serta berbagai perubahan yang terjadi.
9
 Dengan 

pendidikan, membuka cara berfikir hidup kita untuk menjadi 

bijak dan berfikir kritis dalam memecahkan suatu masalah 

dalam kehidupan serta dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk 

menghadapi persaingan di era globalisasi sekarang ini.
10

 

Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang 

pendidikan nasional menyatakan bahwa  

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
11

 

Menurut Chairul Anwar di dalam bukunya 

mengemukakan bahwa “Pendidikan adalah usaha manusia 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh baik 

dari lembaga formal maupun informal dalam membantu 

proses transformasi sehingga dapat mencapai kualitas yang 

                                                           
8 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja 

Rosda Karya, 2011), 11 
9 Ibid.,12 
10 Bagus Mustakim. Pendidikan Karakter : Membangun Karakter Emas 

Menuju Indonesia Bermartabat. (Yogyakarta : Samudera Biru. 2011) 89 
11 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2005), 3 
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diharapkan.
12

 Menurut Harahap dan Poerkatja 

mengemukakan bahwa “Pendidikan adalah usaha yang 

secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu 

menimbulkan tanggung jawab moril dari segala 

perbuatannya.
13

 Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara 

sebagai bapak pendidikan nasional Indonesia mengatakan 

bahwa “Pendidikan merupakan tuntunan didalam hidup 

tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan 

yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak 

tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan.
14

 

Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, 

karena pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan setiap jiwa yang tumbuh dan berkembang 

secara terus menerus, untuk itu pendidikan harus diberikan 

kepada semua orang tanpa terkecuali bagi mereka yang 

tinggal di kota dan daerah terpencil.  Letaknya yang 

terpencil dan jauh dari kota bukan menjadi alasan bagi 

mereka untuk tidak mengenyam pendidikan yang layak, agar 

tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang 

Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yaitu : “mencerdaskan 

kehidupan bangsa” dapat terwujud secara adil dan merata. 

Untuk itu pendidikan sangat penting dalam 

mengembangkan potensi kehidupan masyarakat, sesuai 

dengan tingkat perkembangan usia, bakat, minat dan 

kecerdasannya. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :  

“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan 

ayat 3 menegaskan bahwa “pemerintah mengusahakan dan 

                                                           
12 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan,Sebuah Tinjauan 

Filosofis (Yogyakarta : SUKA-Press, 2014),73 
13 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. 

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2011), 11 
14 Haryanto, Dalam artikel “Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli 

https://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/ diakses pada 

tanggal 26 Oktober 2021 

https://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
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menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang - undang”.
15

 

Pendidikan dalam Islam merupakan rangkaian proses 

pemberdayaan manusia menuju kedewasaan baik secara 

intelektual, mental dan moral untuk menjalankan fungsi 

kemanusiaan yang diemban oleh hamba kepada khaliqnya 

serta khalifah fil ardh (pemelihara) di alam semesta ini. 

Dengan demikian tujuan utama pendidikan dalam islam 

adalah terbentuknya manusia yang berwawasan kaffah 

sehingga mampu mengemban tugas kehambaan, khilafah 

dan pewaris nabi yang tentunya berlandaskan Al-Qur’an dan 

As-sunnah.
16

 

Dalam perspektif  Islam para penganutnya sangat 

dianjurkan untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi 

sehingga dengan adanya motivasi belajar yang tinggi ilmu 

pengetahuan akan mudah didapat oleh penganutnya. Dalam 

hal ini meningkatkan ilmu pengetahuan umat atau hamba 

Allah sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah 

Muhammad SAW, karena dengan berilmu, pengetahuan 

Islam akan menjadi kuat dan bermartabat baik di dunia 

maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah 

Muhammad SAW, yang artinya “Kelebihan orang yang 

berilmu dari orang yang beribadah (yang bodoh) bagaikan 

kelebihan bulan pada malam purnama dan semua bintang-

bintang yang lain” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-

Tirmidzi, An-Nasa’I, dan Ibnu Majah dari Abu Darda). 

Setiap manusia memiliki pengetahuan karena setiap 

manusia pernah mengalami sesuatu dan setiap 

pengalamannya dapat dijadikan landasan berpikir dan 

bertindak. Pengetahuan merupakan  bagian penting dari 

kehidupan untuk membedakan manusia dengan mahluk 

                                                           
15 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 

tentang Pendidikan dan Kebudayaan. 
16 Umar B, .Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Amzah, 2009), 65 
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hidup lainnya. Anak-anak menerima pengetahuan dari 

pendidik dan dari orang tuanya serta ketika sudah dewasa 

dan memiliki keluarga mereka akan mendidik anak-

anaknya,begitu juga di sekolah maupun perguruan tinggi, 

para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen.
17

 

Dalam menuntut ilmu, Islam tidak membedakan 

antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Hadits 

Rasulullah SAW : “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi 

setiap muslim” (HR. Baihaqi). Dari Hadits diatas jelaslah 

Islam ingin menekankan kepada umatnya bahwa memiliki 

semangat belajar yang tinggi sangat baik dan harus 

dilakukan. Di Hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda : 

“Apabila manusia telah mati, maka putuslah pahala 

amalnya selain dari tiga yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan” (HR. 

Muslim). Dari Hadits ini dapat dipahami bahwa seorang 

muslim yang berilmu pengetahuan dan mampu 

memanfaatkan ilmunya sesuai dengan tuntunan agama 

islam, maka dia akan mendapat reward dunia dan akhirat, 

dimana di dunia akan mendapat segala kemudahan dalam 

urusan dunia dan di akhirat mendapat amal yang mengalir 

dari orang lain yang telah mendapatkan ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat darinya. 

Tidak hanya di dalam Hadits, Allah SWT berfirman 

dalam Surat Al-Mujadilah Ayat 11 yang berbunyi : 

ٓ  ا ِاَذا ِقْيلَ  َلُكمْ  تَ َفسَُّحْوا ِف  الْ َمٰجِلِس َفاْفَسُحْوا  ٓ  اَي َُّها الَِّذْينَ  ٰاَمنُ وْ  يٰ 
ٓ   َوالَِّذْينَ   ُه الَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا ِمْنُكمْ  ٓ   َوِاَذا ِقْيلَ  اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اللّٰ ُه َلُكمْ  يَ ْفَسِح اللّٰ

ٓ   َواللّٰهُ  ِبَا تَ ْعَمُلْونَ  َخِبي ْر   - ١١  اُْوُتوا اْلِعْلمَ  َدَرٰجت  
“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

                                                           
17 Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

Formula dan Penerapannya dalam Pembelajaran (Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), 65 
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apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadilah [58] : 11) 

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa Allah 

akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan 

berilmu beberapa derajat atau kemuliaan dalam hidupnya. 

Peran ilmu dalam islam sangatlah penting. Karena tanpa 

ilmu, maka seseorang yang mengaku mukmim, tidak akan 

sempurna bahkan tidak benar imannya. Seorang muslim 

wajib memiliki ilmu dari berbagai bidang dan ilmu yang 

diperoleh hendaknya mempererat hubungan manusia dengan 

sang Khaliq.
18

  

Namun, Pada Kenyataannya masalah kemiskinan 

merupakan masalah  mendasar bagi negara-negara 

berkembang khususnya Indonesia sejak beberapa dekade 

yang lalu. Masalah kemiskinan dalam sebuah keluarga 

masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia yang saat ini 

sulit untuk dipecahkan. Dilihat dari kebijakan umum, maka 

kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, 

organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan, 

dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, 

sumber-sumber keuangan dan informasi. 

Menurut Chaniago,” Keberadaan keluarga miskin 

berdampak pada anak-anak yang tidak dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”
19

 Tingkat 

pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengentasan 

kemiskinan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang 

rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya 

kemiskinan. Menurut Sulistiyanti, “kemiskinan bersifat 

                                                           
18 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2007), 14. 
19 I.G.N. Jana Loka Adi P.,I.G.W.Murjana Yasa,”Pengaruh tingkat 

pendidikan dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi 

Bali”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 8 no.5 (2019) : 946, 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/43481. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/43481
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plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya kelompok 

masyarakat yang serba kekurangan.”
20

  

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas 

ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan pemenuhan 

hak-hak dasar dan perlakuan yang berbeda bagi seseorang 

atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang 

bermartabat. Masalah kemiskinan dan pendidikan adalah dua 

hal yang saling berkaitan dimana kemiskinan dapat 

mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya.
21

 Hal ini terilihat 

pada sebagian besar masyarakat yang memiliki ekonomi 

rendah tidak dapat mengenyam pendidikan yang  layak dari 

tingkat dasar hingga tingkat yang lebih tinggi.  

Ditambah dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada 

tahun 2019 hingga tahun 2021 ini yang memperburuk 

kondisi ekonomi dari sektor apapun, hal ini sangat 

mempengaruhi pendapatan keluarga di Indonesia. Terkait 

hal tersebut hasil survey United Nations International 

Children’s Emergency Fund (UNICEF) mencatat, sebanyak 

938 anak usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia putus sekolah 

karena terdampak pandemi virus Covid-19. Dari jumlah 

tersebut 75% anak putus sekolah karena tidak ada biaya.
22

  

Kondisi ekonomi orang tua yang rendah pastinya 

akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga, apalagi jika para orang tua tidak memiliki 

pekerjaan tetap sedangkan pengeluaran rumah tangga sangat 

besar dibandingkan dengan pendapatan. Kondisi ekonomi 

rumah tangga yang seperti seringkali memaksa orangtua 

untuk mangabaikan pendidikan anak-anaknya karena 

mahalnya biaya pendidikan di Indonesia membuat orang 

berpikir bahwa jika tidak mempunyai biaya, maka tidak bisa 

                                                           
20 Putri Anita Rahman, “Kemiskinan dalan Persfektif Ilmu Sosiologi,” 

Jurnal Equilibrum Pendidikan Sosiologi 4 no.2 (2016) : 166, 

https://core.ac.uk/download/pdf/287084661. 
21 Op.Cit., h.949 
22 https://www.cnnindonesia.com dikutip pada tanggal 24 Oktober 

2021,pukul 09.00 WIB 

https://www.cnnindonesia.com/
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untuk melanjutkan pendidikan. Pemikiran tersebut 

merupakan hal yang kurang tepat pasalnya pada saat ini 

banyak beasiswa yang diberikan anak-anak Indonesia agar 

tetap bisa melanjutkan pendidikannya.  

Kita semua menyadari betapa kemiskinan 

merupakan masalah akut yang memerlukan upaya serius, 

terencana dan jangka panjang untuk mengatasinya. 

Pendidikan diyakini sebagai sarana paling efektif untuk 

memutus mata rantai kemiskinan. Karena pendidikan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi setiap 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Negara 

harus dapat memberikan layanan pendidikan kepada 

warganya. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menghadapi 

sosial catastrophe yang membuat kehidupan masyarakat 

semakin jauh dari sejahtera.
23

 

Oleh karena itu pemerintah senantiasa 

mengupayakan kesejahteraan rakyatnya melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 

tahun 2010 tentang bantuan biaya pendidikan kepada peserta 

didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai 

pendidikan. Menteri Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 

menyebutkan bahwa: “bantuan biaya pendidikan diberikan 

kepada peserta didik pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar 

Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah 

Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, 

dan Perguruan Tinggi yang Orang Tua atau walinya tidak 

mampu membiayai pendidikan”.
24

 

Terkait dengan penjelasan diatas, Pemerintah 

memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat kurang 

mampu yang memiliki prestasi yang ingin melanjutkan 

                                                           
23 Dicky Ustama,”Peranan pendidikan dalam pengentasan 

kemiskinan”Jurnal Ilmu administrasi dan kebijakan public 6 no.1 (2009) : 8, 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/417&ved. 
24 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 

tahun 2010.  
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pendidikan ke perguruan tinggi, salah satu fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah adalah mengupayakan berbagai 

macam beasiswa pendidikan yang dipersiapkan untuk 

generasi penerus bangsa. Berbagai macam beasiswa 

diantaranya beasiswa S1 Bidik misi, beasiswa Bank 

Indonesia (BI), beasiswa DIPA dan masih banyak beasiswa 

lainnya.
25

 

Upaya pengentaskan kemiskinan dan peningkatan 

taraf pendidikan di Indonesia dirasa masih kurang. Melihat 

keluhan masyarakat, maka perlu adanya program-program 

pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya, salah satunya 

adanya kontribusi peran atau andil yang dilakukan Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah badan 

pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah 

berdasarkan keputusan presiden RI No.8 tahun 2001 yang 

bertugas menghimpun dana zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan visinya. 

BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu Menjadi BAZNAS 

yang amanah, Transparan dan profesional dengan 

mengemban salah satu misi BAZNAS yakni 

memaksimalkan peran zakat, infaq dan sodaqoh dalam 

menanggulangi kemiskinan.
26

 

Zakat merupakan potensi besar yang dapat menjadi 

modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah 

dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. 

Andai saja konsep zakat diterapkan dengan baik secara 

nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan 

di dunia Islam akan dapat teratasi dengan segera.
27

 

Pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentunya 

tidak mudah perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak 

                                                           
25 Herdiyansyah,Beasiswa S12016-2017,(http://www.beasiswapascasarjana.com). 
26 Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Dicatat pada tanggal 

2 Februari 2018 
27 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),h.6 
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untuk memaksimalkan peran zakat pengentasan kemiskinan. 

Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat tetapi juga 

tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk 

mensejahterakan muslim lain yang kekurangan khususnya 

dalam bidang pendidikan.  

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang 

berbunyi : 

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلْوبُ ُهْم َوِف الرَِّقاِب  َا الصََّدٰقُت لِْلُفَقَراِۤء َواْلَمٰسِكْْيِ َواْلٰعِمِلْْيَ َعَلي ْ ِاَّنَّ
ٓ  َواللّٰهُ  َعِلْيم   َحِكْيم   ٓ   َفرِْيَضة   مِّنَ  اللّٰهِ   ِه َواْبِن السَِّبْيلِ   َواْلٰغرِِمْْيَ َوِف َسِبْيِل اللّٰ

 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9] : 60) 

 

Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS 

Kota Bandar lampung memberikan kemudahan untuk 

menyelenggarakan beasiswa pertama dengan salah satu 

programnya yang dinamai Bandar Lampung Cerdas yang 

menyalurkan 2,5 % hasil zakatnya pada bidang pendidikan.
28

  

                                          

                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Doni Peryanto,”Pengelolaan Zakat”, Wawancara, Oktober 25,2021. 
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Gambar 1.1 

                    Persentase penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota 

Bandar Lampung 

Penerima beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa 

yang sedang menempuh perguruan tinggi (S1) di seluruh 

perguruan tinggi negeri di Kota Bandar Lampung yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak 

BAZNAS Kota Bandar Lampung. Adapun program Bandar 

Lampung Cerdas yang diadakan oleh BAZNAS fokus 

terhadap pendidikan dengan memberikan : 

1. Bantuan Beasiswa Pelajar/Mahasiwa maupun santri yang 

kurang mampu atau yatim piatu berprestasi. 

2. Bantuan alat perlengkapan belajar bagi pelajar ataupun 

santri yang kurang mampu.
29

 

Dari program Bandar Lampung Cerdas inilah yang akan 

menjadi fokus utama penulis dalam penelitian ini karena 

tergolong memiliki korelasi dalam meningkatkan 

pendidikan yang diharapkan mampu membantu 

masyarakat yang membutuhkan untuk menempuh jenjang 

pendidikan yang tinggi sekaligus mengurangi angka 

kemiskinan di Indonesia. 

                                                           
29 https://baznasbandarlampung.id dikutip pada tanggal 26 Oktober 2021 

pukul 11.30 WIB 

https://baznasbandarlampung.id/
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Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di perguruan tinggi yaitu dengan 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Menurut M. 

Usman Najati, motivasi merupakan kekuatan penggerak 

yang membangkitkan aktifitas pada mahluk hidup dan 

menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju 

tujuan tertentu.
30

 Dalam belajar,   mahasiswa akan berhasil 

jika dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan keinginan 

atau dorongan untuk belajar, karena dengan peningkatan 

motivasi belajar maka mahasiswa akan tergerak untuk 

belajar. Dalam motivasi belajar terkandung adanya cita-cita, 

ini diharapkan mahasiswa mendapat motivasi belajar 

sehingga mengerti dengan apa yang menjadi tujuan dalam 

belajar.  

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha 

dalam pencapaian prestasi. Seorang melakukan suatu usaha 

karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukkan hasil yang baik, dengan kata lain 

semakin tingginya usaha dan upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar, maka akan semakin tinggi 

prestasi belajar yang akan diraih. Intensitas motivasi seorang 

mahasiswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajarnya. Sesuai dengan pendapat Iskandar (2009) 

yang mengatakan bahwa lemahnya motivasi atau tidak 

adanya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar 

mahasiswa begitu pun sebaliknya.
31

 

Motivasi dalam kegiatan belajar sangat diperlukan 

sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam 

belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Maka dari itu perlu di tanamkan dalam diri sendiri. 

Mahasiswa telah melakukan berbagai upaya atau usaha 

dalam meningkatkan keberhasilan dalam belajar sehingga 

                                                           
30 Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu 

Pengantar Dalam Perspetif Islam (Jakarta : Prenada Media Group, 200), 132 
31 Sardirman A.M, Interasksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2013), h.64. 
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mencapai keberhasilan yang memuaskan sebagaimana yang 

diharapkan. Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi 

belajar yakni dengan diadakannya bantuan pendidikan 

berupa beasiswa. 

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk memotivasi 

mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajarnya 

sebagaimana diungkapkan oleh Syaiful Bahri Djamarah, 

hadiah berupa uang beasiswa diberikan untuk memotivasi 

anak didik/mahasiswa agar selalu mempertahankan prestasi 

belajarnya selama studi.
32

 Dengan adanya beasiswa yang 

diberikan BAZNAS Kota Bandar Lampung memberikan 

harapan kepada anak-anak bangsa dengan kemampuan 

akademik yang baik tetapi berasal dari keluarga kurang 

mampu secara ekonomi, agar tidak pernah berhenti 

mengenyam pendidikan setinggi mungkin. 

Dalam sistem pendidikan tinggi, untuk mengetahui 

seberapa besar seorang mahasiswa telah mampu 

meningkatkan kemampuan atau potensinya umumnya diukur 

dengan perolehan indeks prestasi Komulatif (IPK). 

Mahasiswa Penerima beasiswa BAZNAS Kota Bandar 

Lampung diharapkan memiliki Indeks Prestasi Komulatif 

(IPK) yang baik sesuai standar yang telah ditentukan yakni 

harus memiliki Indeks Prestasi Komulatif  (IPK) minimal 

3,00. Jadi, jika mahasiswa mengalami penurunan IPK 

dibawah standar yang ditentukan maka akan dicabut 

beasiswanya. Tidak hanya itu mahasiswa yang mengalami 

fluktuasi dalam artian mengalami naik turun dalam IPKnya 

di tiap semester tetapi masih diatas 3,00 akan dilakukan 

evaluasi dengan cara pemanggilan ke kantor BAZNAS. 

Mahasiswa penerima beasiswa BAZNAS Kota Bandar 

Lampung diharapkan mampu bersaing dengan mahasiswa 

                                                           
32 Sayiful Bahri Djamarah, Psikologi belajar, (Jakarta : Rineka Cipta,2008), 

160. 
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lainnya, sehingga dapat memepertanggungjawabkan amanat 

yang mereka emban.  

Berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti 

lakukan, didapatkan informasi yang berkaitan dengan 

penjelasan diatas mengenai beasiswa BAZNAS Kota Bandar 

Lampung, pada kenyataannya terdapat 6 mahasiswa 

penerima Beasiswa BAZNAS Kota Bandar Lampung yang 

mengalami Fluktuasi IPK di setiap semesternya. Dengan 

adanya permasalahan tersebut maka penulis selaku salah 

satu Mahasiswa penerima beasiswa BAZNAS Kota Bandar 

Lampung tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENERIMA 

BEASISWA BAZNAS DI PERGURUAN TINGGI 

NEGERI DI BANDAR LAMPUNG”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian berisi tentang suatu hal yang akan 

diteliti secara mendalam dan detail yang berguna 

memberikan arah dan memperjelas objek yang diteliti. 

Fokus penelitian digunakan untuk penelitian kualitatif 

dengan membatasi data penelitian agar tidak keluar dari 

permasalahan yang ada dan untuk mengetahui data tersebut 

relevan atau tidak relevan. Fokus penelitian ini adalah 

“Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS 

di Perguruan Tinggi Negeri di Bandar Lampung”. Penelitian 

ini dilakukan dengan meneliti motivasi belajar mahasiswa 

penerima beasiswa BAZNAS.  

Sedangkan Subfokus penelitian ini yaitu hal-hal 

yang berkaitan dengan motivasi belajar seperti Faktor 

Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS di 

Perguruan Tinggi Negeri di Bandar Lampung. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka 

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu  : 

1. Bagaimana Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima 

Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di 

Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima 

Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di 

Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Motivasi Belajar 

Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan 

Tinggi Negeri di Bandar Lampung. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor Pendukung dan 

Penghambat dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan 

Tinggi Negeri di Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis Manfaat Dalam Penelitian ini Diharapkan 

Mampu Memberikan Informasi Tentang Motivasi Belajar 

Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan 

Tinggi Negeri di Bandar Lampung  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Sebagai pengetahuan serta wawasan terhadap 

penelitian yang dilakukan dan untuk melengkapi 

syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar 

S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 
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b. Bagi Masyarakat. 

Memberikan gambaran bahwa beasiswa yang diterima 

dapat dimanfaatkan dengan baik sekaligus 

memberikan wawasan kesadaran akan pentingnya 

berzakat khususnya di BAZNAS Kota Bandar 

Lampung untuk membantu sesama dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya 

dalam bidang pendidikan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian Penelitian terdahulu yang relevan adalah 

penelusuran jejak penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya terhadap tema atau judul besar yang akan diteliti 

baik penelusuran kepustakaan yang didapatkan dari jurnal, 

buku, tesis atau skripsi yang relevan dengan penelitian yang 

hendak dilakukan sehingga diketahui hal-hal apa saja yang 

sudah atau belum diteliti serta dapat membedakan penelitian 

ini dan penelitian sebelumnya.  

Penulis belum menemukan penelitian atau literatur 

yang membahas secara mendalam terhadap judul penelitian 

ini. Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis 

menelaah beberapa buku, jurnal dan skripsi peneliti 

sebelumnya sebagai bahan referensi yang isinya bisa 

dijadikan sebagai rujukan dan bahan studi banding dalam 

mengangkat judul skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu 

yang relevan yakni : 

1. Tesis karya Maisun Luthfiani (2018) yang berjudul 

“Motivasi Berprestasi pada Atlet cacat Fisik yang 

sedang mengikuti Paralympics cs Di Tenggarong”. 

Menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

melihat dan mengetahui bagaimana motivasi berprestasi 

atlet cacat fisik yang memiliki kekurangan fisik dapat 

mencapai prestasi yang baik. Metode yang digunakan 

peneliti terdahulu menggunakan metode Kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan observasi, 
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wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dan ada tiga subjek 

atlet cacat fisik yaitu angkat besi, akuatik, dan atletik. 

Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, 

tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah meskipun atlet memiliki 

cacat fisik namun mereka menjadikan cacat sebagai 

motivasi yang berasal dari dukungan dalam diri (Motivasi 

Intrinsik) dan dukungan dari orang lain (Motivasi 

Ekstrinsik).
33

  

Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian terdahulu 

terletak pada Subjek, Objek dan kajian yang dibahasnya 

jika peneliti terdahulu mengkaji motivasi Berprestasi 

pada Atlet cacat Fisik yang sedang mengikuti 

Paralympics cs di Tenggarong sedangkan penulis 

mengkaji Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima 

Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di 

Bandar Lampung. 

 

2. Skripsi Karya Itmamul Wafa (2018) dengan judul 

“Motivasi Studi Lanjut Sarjana Program Studi 

Bimbingan Konseling Islam Di Program Pascasarjana 

IAIN Purwokerto” Metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu kualitatif, subjek penelitian ini adalah 

sarjana BKI yang melanjutkan studi ke Pascasarjana 

IAIN Purwokerto. Objek penelitian ini motivasi sarjana 

BKI studi lanjut. Informan yang ada dalam penlitian ini 

berjumlah enam orang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan 

Hubberman. Hasil penelitian ini adalah motivasi 

                                                           
33 Maisun Luthfiani Setyaningrum, “Motivasi Berprestasi pada Atlet Cacat 

Fisik yang sedang Mengikuti Paralympics di Tanggarong”,Jurnal Psikoborneo 

Vol.6,No.2,2018 hal.510. 
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melakukan studi lanjut sarjana prodi BKI yaitu motivasi 

fisiologis, motivasi psikologis dan motivasi aktualisasi. 

Motivasi-motivasi tersebut sering didasari dengan faktor 

ekonomi dan sosial.
34

 

Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian terdahulu 

terletak pada Subjek, Objek dan kajian yang dibahasnya 

jika peneliti terdahulu mengkaji Motivasi Studi Lanjut 

Sarjana Program Studi Bimbingan Konseling Islam di 

Program Pascasarjana IAIN Purwokerto sedangkan 

penulis mengkaji motivasi Belajar Mahasiswa Penerima 

Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di 

Bandar Lampung. 

 

3. Skripsi Karya Putri Ni’mah Hayati (2021) yang Berjudul 

“Motivasi Berprestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi pada Lima Mahasiswa Adiksi IAIN 

Purwokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

motivasi berprestasi mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi dan sumber motivasi berprestasi yang telah 

mereka dapatkan, Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. 

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa lima mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi memiliki prestasi kepenulisan tingkat nasional 

dan bahkan ada yang mencapai tingkat internasional. 

Prestasi kepenulisan tersebut berupa karya tulis 

ilmiah,esai,puisi,novel dan cerita inspiratif. Dalam 

mencapai prestasi tersebut,lima mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi memiliki motivasi berprestasi. 

Motivasi berprestasi yang dimiliki lima mahasiswa 

                                                           
34 Ittamul Wafa. “Motivasi Studi Lanjut Sarjana Program Studi Bimbingan 

Konseling Islam Di Program Pascasarjana IAIN Purwokerto. Skripsi. (Purwokerto : 

IAIN Purwokerto,2018),5. 
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penerima beasiswa bidikmisi bersumber dari diri sendiri, 

keluarga dan juga lingkungan pertemanan.
35

 

Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian terdahulu 

terletak pada Subjek, Objek, dan kajian yang dibahasnya 

jika peneliti terdahulu mengkaji Motivasi Berprestasi 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi pada Lima 

Mahasiswa Adiksi IAIN Purwokerto sedangkan penulis 

mengkaji Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima 

Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di 

Bandar Lampung. 

 

4. Tesis Karya Ahmad Fajrul (2016) dengan judul 

“Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi Studi Pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi”. 

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana 

pengalokasian dana beasiswa bidik misi yang diterima 

mahasiswa pendidikan sosiologi. 2) untuk mengetahui 

bagaimana dampak beasiswa bidik misi yang diterima 

mahasiswa pendidikan sosiologi dalam menunjang 

prestasi akademik. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan penerikan informan 

menggunakan purposive sampling. Dengan kriteria 

informan seluruh mahasiswa penerima beasiswa bidik 

misi yang berjumlah 51 orang dengan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengalokasian dana 

beasiswa bidik misi yang diterima mahasiswa pendidikan 

sosiologi berjalan dengan baik. 2) Dampak beasiswa 

bidikmisi yang diterima mahasiswa pendidikan sosiologi 

dalam menunjang prestasi akademik telah berjalan 

                                                           
35 Putri Ni’mah Hayati. Motivasi Berprestasi Mahasiswa Penerima 

Beasiswa Bidikmisi pada Lima Mahasiswa Adiksi IAIN Purwokerto,2021.Skripsi. 

Diakses pada 20 Januari 2022 pada pukul 11.30 WIB. 
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dengan baik karena dengan adanya beasiswa bidik misi 

mereka yang mempunyai keadaan ekonomi menengah 

kebawah tetapi mempunyai prestasi akademik yang baik 

bisa melanjutkan pendidikannya ke Universitas Negeri 

Makassar. 

Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian terdahulu 

terletak pada Subjek, Objek, dan kajian yang dibahasnya 

jika peneliti terdahulu mengkaji Mahasiswa Penerima 

Beasiswa Bidik Misi Studi Pada Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Sosiologi sedangkan penulis mengkaji 

Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa 

BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di Bandar 

Lampung.
36

 

 

5. Tesis Karya Suparno, Juri, Dessy Triana (2018) dengan 

judul “Motivasi Belajar Anak Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten 

Sintang”. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui motivasi belajar anak keluarga penerima 

manfaat program keluarga harapan dikabupaten sintang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan 

menyatakan bahwa : 1) Anak-anak mengalami 

peningkatan motivasi belajar. 2) Motivasi Anak-anak 

untuk sekolah terdiri dari dua, yakni secara internal dari 

kesadaran diri sendiri si anak dan faktor eksternal yakni 

dari motivasi orangtua dan lingkungan. 3) Terdapat 59 

anak yang berprestasi baik dibidang akademik maupun 

non akademik, baik ditingkat lokal, nasional hingga 

tingkat internasional.
37

 

                                                           
36 Ahmad Fajrul. “Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi Studi Pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi”. Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian 

dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Vol.3,No.1,2016 hal.36. 
37 Suparno, Juri, Dessy Triana. “Motivasi Belajar Anak Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sintang”.Jurnal Vox Edukasi 

Vol,9,No.2,2018 hal.82. 
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Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian terdahulu 

terletak pada Objek, yang dibahasnya jika peneliti 

terdahulu mengkaji Motivasi Belajar Anak pada Keluarga 

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di 

Kabupaten Sintang sedangkan penulis mengkaji Motivasi 

Belajar namun pada Mahasiswa Penerima Beasiswa 

BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di Bandar 

Lampung. 

  Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, setelah 

penulis mengkaji, menelaah dan memahami beberapa 

penelitian diatas. Maka terdapat perbedaan yang menarik 

dalam penelitian penulis mengenai Motivasi Belajar 

Mahasiswa Penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan 

Tinggi Negeri di Bandar Lampung yang memang baru 

pertama kali diteliti karena BAZNAS Kota Bandar 

Lampung untuk pertama kalinya menyelenggarakan 

Beasiswa. 

 

H. Metode Penelitian 

Setiap penulisan karya ilmiah Metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam hal ini 

penulis menggunakan metode dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Sifat dan Jenis Penelitian 

a. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

mempelajari masalah-masalah, situasi-situasi 

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, 

sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dari suatu fenomena.
38

 Dengan 

                                                           
38 Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta : Graha Ilmu,2006), 138. 
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demikian penelitian ini mengkaji sikap yang 

berhubungan dengan motivasi belajar Mahasiswa 

penerima beasiswa. 

Adapun pendekatan penelitian yang 

digunakan yakni pendekatan sacara kualitatif. 

Menurut Moleong mendefinisikan bahwa 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
39

 

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan 

persfektif partisipan dari pada persfektif peneliti, 

menggunakan gaya penulisan naratif, penggunaan 

istilah dan batasan definisi-definis yang digunakan, 

menggunakan logika induktif, bekerja secara rinci, 

tentang konteks studi yang diteliti, desain penelitian 

fleksibel atau dapat berubah-ubah.
40

 

Ciri khas meode kualitatif ini terletak pada 

tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan 

memahami makna dan gejala. Dengan kata lain 

pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada 

prinsip-prinsip umum yang mendasar objeknya pada 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam 

kehidupan masyarakat tertentu.  

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah  field research 

(Penelitian lapangan). Yaitu penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terperinci terhadap objek 

tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. 

Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan 

                                                           
39 Lexy. J. Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. 

Remaja Rosda Karya, 2002), 3 
40 Saidil Mustar, Metodologi Penelitian, (Bengkulu : LP2STAIN Curup), 1 
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guna mendapat data-data yang valid dan 

refresentatif.
41

 

b. Tempat dan Waktu Penelitian  

Dalam suatu penelitian, hal yang paling penting 

adalah lokasi penelitian yang nantinya bisa 

dipertanggungjawabkan pada data yang sudah diperoleh. 

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kantor 

BAZNAS Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian 

dimulai pada tanggal 15 Maret 2022 dengan tahapan 

sebagai berikut : 1) tahap persiapan; 2) tahap 

pelaksanaan; 3) tahap pengumpulan data; 4) tahap 

penyusunan laporan. 

c. Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.
42

 Populasi bukan 

hanya seseorang seseorang tetapi juga objek serta benda-

benda alam yang lain. Populasi pada penelitian ini adalah 

Mahasiswa penerima beasiswa BAZNAS yang berjumlah 

27 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

peneliti adalah teknik snowball dimana sampel diperoleh 

melalui proses bergulir dari responden satu ke responden 

lain.                              

Tabel 1.1 

       Sampel Penelitian 

Jumlah Mahasiswa 

Penerima Beasiswa 

Jumlah Total 

Responden 

27 Orang 27 Orang 

 

                                                           
41 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1990), 26 
42 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), 

157. 
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Tabel 1.2 

Daftar Responden Mahasiswa Penerima Beasiswa 

No Nama Prodi Universitas Angkatan 

1 Bayu Hanafi Ilmu Administrasi 

Bisnis 

UNILA 2019 

2 Citra Putri 

Natalia 

Ekonomi 

Pembangunan 

UNILA 2018 

3 Ananda Putri Ekonomi Syariah UIN RIL 2018 

4 Ayu Prasetya 

Ningsih 

Akutansi Syariah UIN RIL 2019 

5 Ahmad 

Khadafi 

PGMI UIN RIL 2018 

6 Bunga Nitami Perbankkan 

Syariah 

UIN RIL 2019 

7 Carina Melinya Ekonomi Syariah UIN RIL 2018 

8 Dea Agustin Perbankan Syariah UIN RIL 2019 

9 Dwi Rahma 

Pelita 

Pendidikan Biologi UIN RIL 2019 

10 Dalfa Ukhti 

Amalia 

Pendidikan Bahasa 

Arab 

UIN RIL 2018 

11 Rismawati Biologi ITERA 2017 

12 Sri Astuti 

Handayani 

Biologi ITERA 2017 

13 Tarra Ivanka Biologi ITERA 2017 

14 Dezha Yansyah 

Putra 

Studi Agama-

agama 

UIN RIL 2018 

15 Ira Setiawati Pendidikan Agama 

Islam 

UIN RIL 2018 

16 Rizke Fridayati Matematika UNILA 2019 

17 Zahra Zafira Agribisnis UNILA 2019 

18 Khofifah Nur 

Fitriani 

Pendidikan Agama 

Islam 

UIN RIL 2018 

19 Miftahul 

Zannah 

Hukum Ekonomi 

Syariah 

UIN RIL 2018 

20 Meli Tania Pendidikan Biologi UIN RIL 2019 
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21 Muhammad 

Rizki Maulana 

Putra 

Manajemen Bisnis 

Syariah 

UIN RIL 2018 

22 M.Aditya 

Wijaya 

Perbankan Syariah UIN RIL 2019 

23 Nia Oktaviani PIAUD UIN RIL 2019 

24 Rosada 

Salsabila 

Manajemen 

Pendidikan Islam 

UIN RIL 2018 

25 Shella Pemikiran Politik 

Islam 

UIN RIL 2017 

26 Widiya Hastuti Pendidikan Agama 

Islam 

UIN RIL 2018 

27 Yuliyana Manajemen Bisnis 

Syariah 

UIN RIL 2018 

 

d. Sumber Data 

Data merupakan bukti atau fakta suatu peristiwa 

yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah. 

Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan 

penulis ada dua yaitu data primer dan data sekunder 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil secara 

langsung oleh penulis melalui Observasi dan 

Wawancara terhadap informan penelitian. Data 

tersebut dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan dengan lisan informan yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti.
43

 Data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung 

dari objeknya yaitu Mahasiswa Penerima Beasiswa 

BAZNAS di Perguruan Tinggi Negeri di Bandar 

Lampung. 

                                                           
43 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta : 

Literasi Media Publishing,2015), 28. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah 

tersedia, biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, 

misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan 

sebagainya. Data sekunder dimaksudkan untuk 

melengkapi data primer dengan sumber tidak 

langsung yang mampu memberikan tambahan serta 

penguatan terhadap data penelitian.
44

 Sumber data 

sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti 

buku, jurnal, dan dokumen-dokumen. 

 

e. Desain Penelitian 

Desain penelitian pada penelitian ini terdiri atas 

tahap pra-lapangan, tahap penggalian data dan tahap 

analisis data. 

a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenai latar belakang penelitian. Adapun tahap-

tahapnya yaitu menyusun pelaksanaan penelitian, 

memilih lapangan, mengurus permohonan penelitian, 

memilih dan memanfaatkan informasi serta 

mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan 

penelitian. Tahap ini dilakukan oleh peneliti sejak 

pertama kali sebelum melakukan penelitian dalam 

rangka penggalian data-data untuk kelengkapan 

penelitian. 

b. Tahap Penggalian Data 

Tahap penelitian ini dilakukan peneliti ketika 

memasuki lapangan serta melihat aktivitas subjek 

yang akan diteliti dengan beberapa tahapan 

diantaranya, memahami latar penelitian dan 

mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan menjalin 

kedekatan dengan subjek penelitian sembari 

                                                           
44 Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta,2011), 38. 



29 
 

mengumpulkan data serta dokumen. Perolehan data-

data dilapangan kemudian dicatat dengan cermat 

dengan menulis peristiwa-peristiwa yang diamati. 

c. Tahap Analisis Data 

Tahap ini peneliti menyusun hasil pengamatan 

(observasi), wawancara, serta data tertulis. 

Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan 

menggunakan langkah-langkah diantaranya reduksi 

data,display data, dan verifikasi data. 

 

f. Teknik Pengumpulan Data 

 Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan.
45

 Untuk memperoleh data 

yang diperlukan, ada beberapa cara yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data tersebut diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

diselidiki atau diteliti.
46

 Dalam hal ini peneliti 

mengamati sikap dan perilaku kemudian mencatat 

terkait bagaimana Motivasi Belajar Mahasiswa 

Penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi 

Negeri di Bandar Lampung.  

  

Adapun jenis-jenis observasi terbagi menjadi dua yaitu : 

1) Observasi Partisipan 

Observasi ini merupakan proses pengamatan 

bagian yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut 

                                                           
45 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : 

Alfabeta,2012),125 
46 Joko Subagjo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : 

Rineka Cipta,2001),67. 
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mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang 

yang akan di observasi. 

2) Observasi Non Partisipan 

Observasi ini dilakukan apabila peneliti tidak ikut 

dalam kehidupan orang yang diobservasi dan 

secara terpisah berkedudukan sebagi pengamat. 

Teknik observasi yang peneliti gunakan yaitu 

observasi partisipan, karena peneliti turut 

berpartisipasi dalam penelitian sekaligus mengetahui 

fenomena-fenomena yang terjadi. 

b. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang terwawancara memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
47

 Proses memperoleh 

keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab secara langsung, bertatap muka antara 

pewawancara dan responden. 

 Setelah melakukan observasi, peneliti akan 

melakukan wawancara. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data yang valid dari sumbernya secara 

langsung. Wawancara dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu : 

1) Wawancara Terstruktur 

  Wawancara ini berangkat dari 

serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan 

dan dinyatakan menurut urutan yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu, dalam melakukan 

wawancara untuk pengumpulan data telah 

disiapkan instrument penelitian terlebih dahulu 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif. 

                                                           
47 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian 

Gabungan,(Jakarta : Kencana, cet IV 2017), 23. 
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2) Wawancara Semi Terstruktur 

  Wawancara ini pelaksanaannya lebih 

mengarahkan pembicaraan. Dalam hal ini 

pelaksana tidak mengajukan persoalan 

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan. Tujuan wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diwawancarai 

dimintai pendapat dan ide-idenya.  

3) Wawancara Tidak Terstruktur 

  Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data.
48

 

  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis wawancara tidak 

terstruktur, agar tercapai percakapan yang lebih 

interaktif dan bersahabat, serta membangun 

suasana yang tidak begitu formal. Adapun 

pihak yang peneliti wawancarai adalah Staf 

BAZNAS Kota Bandar Lampung yang 

dilakukan secara offline dan online dan 

perwakilan Mahasiswa penerima Beasiswa 

BAZNAS Kota Bandar Lampung secara 

offline. 

c. Dokumentasi 

 Teknik Dokumentasi merupakan proses 

pencarian data mengenai catatan buku, 

dokumen,bisa berupa gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang, letak geografis, kondisi 

masyarakat, kondisi budaya serta hal-hal yang 

                                                           
48 Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : 

Andi,2014),49. 
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berhubungan dengan objek kajian peneliti.

49
  

Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian 

ini merupakan pelengkap data penelitian yakni untuk 

mendapatkan data tertulis berupa data yang 

didalamnya memuat gambaran umum BAZNAS 

Kota Bandar Lampung, data Mahasiswa penerima 

Beasiswa dan data lainnya yang memiliki 

hubungannya dengan objek yang akan diteliti. 

Dokumentasi terkait dengan media yang digunakan 

dalam proses wawancara seperti dokumen-dokumen, 

catatan penelitian dan foto kegiatan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

g. Metode Analisis Data  

 Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lagi, sampai tahap tertentu dan memperoleh data yang 

dianggap kredibel. Analisis data menurut Miles dan 

Huberman dibagi menjadi tiga yaitu : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting.
50

 Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan 

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data 

pada penelitian ini adalah untuk memilah atau 

menyeleksi dari semua data yang ditemukan 

kemudian mengambil data yang sekiranya perlu 

digunakan dalam  penelitian. Reduksi data dalam hal 

                                                           
49 Sugiyono, Op. Cit, 20. 
50 Ibid hlm 45. 
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ini didapat melalui wawancara dengan Mahasiswa 

penerima Beasiswa BAZNAS Kota Bandar Lampung. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan pemaparan data hasil 

dari reduksi data. Setelah mereduksi data maka 

langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Dalam 

penelitian ini penyajian data diuraikan dalam bentuk 

uraian singkat. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan 

data dalam bentuk laporan berupa uraian, agar data 

yang diperoleh dapat dipilah kemudian dibuat dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif. 

c. Tahap Penarikan Kesimpulan (Conclussion 

Drawing/Verification) 

Peneliti menarik kesimpulan didukung oleh 

bukti-bukti data yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan guna mengumpulkan data 

sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Dalam Tahap ini, peneliti 

mengambil kesimpulan dengan metode deduktif. 

Gambaran dari peristiwa yang bersifat umum setelah 

itu dijabarkan dan baru disimpulkan secara khusus.
51

 

Kesimpulan ini memberikan jawaban dari rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

 

h. Uji Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang 

mempunyai ari bahwa peneliti menggunakan berbagai 

teknik dalam pengumpulan data yaitu 

observasi,wawancara dan dokumentasi dari berbagai 

sumber yang berbeda. Dalam hal ini, triangulasi terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu : 

                                                           
51 Hardani.,dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ( Yogyakarta : 

CV.Pustaka Ilmu Group,2020),163-170 
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a. Triangulasi Sumber 

 Adalah menguji keabsahan data dengan cara 

mencari dan mengecek dari sumber yang beragam. 

Peneliti mengumpulkan data dari mahasiswa penerima 

beasiswa BAZNAS Kota Bandar Lampung yang 

memang berbeda Universitasnya yakni UNILA,UIN, 

dan ITERA. Dari data sumber tersebut dideskripsikan, 

dikelompokkan, mana pendapat yang sama dan mana 

yang berbeda kemudian dianalisis untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan.  

b. Triangulasi Teknik 

 Adalah menguji keabsahan yang dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi dan dokumentasi. Peneliti mengungkapkan 

data tentang Motivasi Belajar Mahasiswa Penerima 

Beasiswa Baznas Di Perguruan Tinggi Negeri Di 

Bandar Lampung. Peneliti mewawancarai mahasiswa 

penerima beasiswa kemudian dibuktikan dengan 

dokumen dan dikuatkan pula dengan hasil observasi 

peneliti.  

c. Triangulasi Waktu 

 Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam 

pengujian keabsahan data dalam melakukan pengujian 

peneliti bisa menggunakan pengecekan dengan cara 

interview, pengamatan, dokumentasi atau teknik lain 

dalam waktu berbeda.   

Dalam penelitian ini untuk menguatkan hasil data 

yang diperoleh maka peneliti menggunakan ketiga 

teknik triangulasi tersebut. 

 

i. Instrumen Penelitian  

 Instrumen yang digunakan adalah berkas 

pedoman atau petunjuk yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang ditunjukkan kepada pihak BAZNAS dan 
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Mahasiswa penerima beasiswa agar data yang diperoleh 

tersebut mencapai tujuan dalam penelitian. Penelitian ini 

dibantu oleh instrument observasi, wawancara dan 

dokumentasi baik berupa alat tulis,alat rekam,dan kamera 

yang digunakan peneliti sebagai alat pendukung yang 

dapat mempermudah terlaksananya penelitian. 

 Berikut merupakan kisi-kisi dari observasi dan 

wawancara yang disusun oleh peneliti. 

a. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi digunakan peneliti untuk 

memberikan panduan selama proses observasi 

sehingga tidak menyimpang dari fokus penelitian. 

Pedoman observasi dalam penelitian ini digunakan 

selama penelitian berlangsung. Observasi ini 

dilakukan dengan melihat indikator-indikator 

motivasi belajar. Peneliti menggunakan Indikator 

motivasi belajar menurut hamzah B.Uno yang 

memiliki 6 indikator.  

Berikut adalah kisi-kisi pedoman observasi yang 

dipakai dalam penelitian ini : 

 

Tabel 1.3 

Kisi-kisi Observasi Mahasiswa Penerima Beasiswa 

 

No Indikator Sub Indikator 
Kategori 

Ya Tidak 

1. Adanya Hasrat 

dan Keinginan 

untuk Berhasil 

a. Mahasiswa aktif 

dalam mengikuti 

proses perkuliahan 

b. Konsentrasi dalam 

Belajar 

c. Melaksanakan 

tugas yang 

diberikan 

Bapak/Ibu Dosen 
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2. Adanya Dorongan 

dan Kebutuhan 

dalam Belajar 

a. Dosen menjelaskan 

materi 

pembelajaran 

  

3. Adanya Harapan 

dan Cita-Cita 

Masa Depan 

a. Ingin mendapatkan 

nilai yang 

memuaskan 

b. Motivasi dari 

Orang Tua agar 

kuliah dengan 

benar sehingga 

lulus tepat waktu 

  

4. Adanya 

Penghargaan 

dalam Belajar 

a. Apresiasi dari 

Dosen dan teman-

teman 

  

5. Adanya Kegiatan 

yang Menarik 

dalam Belajar 

a. Dosen 

menggunakan 

variasi saat 

menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

  

6. Adanya 

Lingkungan 

Belajar yang 

Kondusif 

a. Suasana tempat 

yang nyaman 

b. Belajar dengan 

kondisi rumah 

yang rapih 

c. Belajar dengan 

hening tanpa ada 

keributan 

  

 

b. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara perlu disusun agar 

proses wawancara berjalan dengan baik dan tidak 

menyimpang dari pembahasan pada penelitian. 

Wawancara ini memiliki tujuan agar memperoleh 

dan mendapatkan data melalui Tanya jawab secara 

langsung. Wawancara pada penelitian ini dilakukan 
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dengan Mahasiswa penerima beasiswa BAZNAS. 

 Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman 

wawancara kepada mahasiswa penerima beasiswa 

BAZNAS yang dilakukan pada saat penelitian. 

Tabel 1.4 

Kisi-kisi Instrument Wawancara Motivasi Belajar 

No Indikator Sub Indikator No. 

Item 

1. Adanya Hasrat dan 

Keinginan untuk 

Berhasil 

a. Senantiasa mengikuti 

perkuliahan 

b. Memperhatikan penjelasan 

Dosen 

c. Bertanggung jawab 

terhadap tugas yang 

diberikan 

d. Rajin belajar secara Mandiri 

e. Memanfaatkan waktu luang 

untuk belajar 

1,2,3,4,5 

2. Adanya Dorongan 

dan Kebutuhan 

dalam Belajar 

a. Adanya beasiswa BAZNAS 

membuat mahasiswa 

semakin termotivasi untuk 

giat belajar 

b. Faktor-faktor pendukung 

dan penghambat dalam 

belajar 

6,7 

3. Adanya Harapan 

dan Cita-Cita 

Masa Depan 

a. Motivasi dari Orang Tua 

agar kuliah dengan benar 

sehingga lulus tepat waktu 

b. Keinginan untuk 

Berprestasi 

8,9 

4. Adanya 

Penghargaan 

dalam Belajar 

a. Mendapatkan nilai yang 

memuaskan 

b. Apresiasi dari Dosen dan 

teman-teman 

10,11,12 
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c. Ganjaran dan hukuman 

5. Adanya Kegiatan 

yang Menarik 

dalam Belajar 

a. Dosen menggunakan variasi 

saat menyampaikan materi 

pembelajaran 

13 

6 Adanya 

lingkungan belajar 

yang kondusif 

a. Suasana tempat yang 

nyaman 

b. Belajar dengan hening tanpa 

ada keributan 

14,15 

 Tidak hanya kisi-kisi instrument motivasi 

belajar untuk mahasiswa penerima beasiswa 

BAZNAS saja tetapi juga peneliti membuat kisi-kisi 

instrument untuk pihak BAZNAS Kota Bandar 

Lampung sebagai data-data pendukung pada 

penelitian ini. Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman 

wawancara kepada pihak BAZNAS yang dilakukan 

pada saat penelitian. 

 

Tabel 1.5 

         Kisi-kisi Instrument Wawancara dengan pihak BAZNAS 

No Pertanyaan Keterangan 

1 Apakah yang melatarbelakangi BAZNAS 

Kota Bandar Lampung menyelenggarakan 

beasiswa ? 

 

2 Bagaimana sistematika pemberian beasiswa 

ini agar benar-benar diperuntukkan bagi 

Mahasiswa/i yang layak menerimanya ? 

 

3 Berapa jumlah Mahasiswa/i yang memperoleh 

beasiswa ini ? 

 

4 Apakah ada batasan pemberian Beasiswa ini 

kepada Mahasiswa/i dalam menempuh 

studinya ? 

 

5 Apakah ada hambatan dari pihak BAZNAS 

Kota Bandar Lampung terkait pemberian dana 

beasiswa yang disalurkan kepada Mahasiswa/i 

? 
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6 Apakah Mahasiswa/i penerima beasiswa ini 

turut andil atau berkontribusi dalam 

serangkaian kegiatan yang ada di BAZNAS 

Kota Bandar Lampung ? 

 

7 Sejauh pemberian dana bantuan berupa 

beasiswa ini, sudah efektif atau belum 

pencapaian hasil belajar Mahasiwa/i penerima 

beasiswa jika dilihat dari Indeks Prestasinya 

Komulatif (IPK) ? 

 

8 Bagaimana respon atau tanggapan pihak 

BAZNAS Kota Bandar Lampung ketika 

Mahasiswa/i penerima beasiswa mengalami 

penurunan IPK ? 

 

9 Apakah Mahasiswa/i penerima beasiswa 

benar-benar memanfaatkan bantuan beasiswa 

ini dengan semestinya untuk biaya 

perkuliahannya ?  

 

10 Apakah setelah ini pihak BAZNAS Kota 

Bandar Lampung akan menyelenggarakan 

kembali beasiswa angkatan ke-2 ? 

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis untuk 

memudahkan dalam pemahaman masalah yang akan 

dibahas, adapun sistematika dalam penulisan Skripsi ini 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan secara umum tentang arah penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti mengenai Motivasi 

Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa Baznas Di 

Perguruan Tinggi Negeri Di Bandar Lampung. 

Sehingga pembaca dapat mengetahui Penegasan 

Judul, latar belakang masalah, Fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 
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yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pembahasan mengenai landasan 

teori yang meliputi Pengertian Motivasi Belajar, 

Teori Motivasi Belajar, Jenis-jenis Motivasi 

Belajar, Indikator Motivasi Belajar, Konsep 

Motivasi Belajar, Bentuk-bentuk Motivasi Belajar, 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Belajar, Prinsip-prinsip Motivasi Belajar, Peran 

dan Fungsi Motivasi Belajar, Tujuan dan Fungsi 

Motivasi Belajar, Cara Menumbuhkan Motivasi 

Belajar, Pengertian Beasiswa, Dasar Hukum dan 

Kebijakan Beasiswa, Jenis dan Karakteristik 

Beasiswa, Tujuan Pemberian Beasiswa, Manfaat 

Beasiswa dan Beasiswa BAZNAS. 

BAB III  DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yang dalam hal ini bertempat di 

Kantor BAZNAS Kota Bandar Lampung, penulis 

memulai memaparkan sejarah berdirinya BAZNAS 

Kota Bandar Lampung, Nama dan tempat 

kedudukan, visi dan misi beserta tujuan, Kebijakan 

mutu, Struktur Organisasi kepengurusan, Program-

program yang dicanangkan dan Optimalisasi 

Manajemen Dana zakat, infaq dan shadaqah pada 

BAZNAS Kota Bandar Lampung serta Penyajian 

fakta dan Data penelitian. 

BAB IV  ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini meliputi Analisis Data Penelitian dan 

Temuan Penelitian 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini meliputi Simpulan dan Rekomendasi hasil 

penelitian tentang Motivasi Belajar Mahasiswa 

Penerima Beasiswa BAZNAS di Perguruan Tinggi 

di Bandar Lampung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A.   MOTIVASI BELAJAR 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

  Motivasi berasal dari kata “motif” atau dalam 

bahasa inggrisnya motive berasal dari kata motion yang 

berarti “gerakan atau sesuatu yang bergerak”.
52

 Berawal 

dari kata motif itu motivasi dapat diartikan sebagai daya 

penggerak yang telah menjadi aktif. Motif dapat 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu terutama bila 

kebutuhan untuk mencapi tujuan sangat diperlukan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan 

dengan tujuan tertentu atau usaha-usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau kelompok bergerak 

melakukan sesuatu yang dikehendakinya.
53

 Motif 

merupakan driving force (Daya gerak atau daya dorong) 

yang menggerakkan manusia untuk bertindak dengan 

tujuan tertentu.
54

 Beberapa pengertian tentang motivasi 

antara lain sebagai berikut : 

a. Menurut Thomas M.Risk yang dikutip oleh Zakiah 

Darajat (Dalam Faturrahman dan Sulistyorini) 

mengemukakan motivasi dalam kegiatan 

pembelajaran bahwa “motivasi adalah usaha yang 

disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-

                                                           
52 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi (Jakarta : Bulan 

Bintang,1982), 6. 
53 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 593. 
54 Boedi Abdullah, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung : CV.Pustaka 

Setia,2013), 255. 
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motif pada diri murid yang menunjang kegiatan 

kearah tujuan-tujuan belajar”.
55 

b. Wexley dan Yukl (1977 : 75) mengartikan motivasi 

sebagai “the process by which behavior is energized 

and directed” artinya proses menggerakkan agar 

bertindak dengan energis. 

c. Abraham Sperling dalam mangkunegara (2004 : 93) 

mendefinisikan motivasi sebagai kecenderungan 

untuk beraktivitas dimulai dari dorongan dalam diri 

(drive) diakhiri dengan penyesuaian diri. 

d. Sumadi Suryabrata mendefinisikan motivasi adalah 

keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu 

guna pencapaian suatu tujuan. 

e. Adapun Greenberg mendifinisikan motivasi adalah 

proses membangkitkan, mengarahkan, dan 

memantapkan perilaku arah suatu tujuan. 

f. Mc. Donald mendefinisikan motivasi merupakan 

respons dari suatu aksi, takni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 

kemunculannya karena teransang/terdorong oleh 

adanya unsur lain. Dalam hal ini adalah tujuan. 

  Pengertian yang dikemukakan oleh Mc. 

Donald ini mengandung tiga komponen penting, 

yaitu : 1). Motivasi dimulai dari adanya perubahan 

energi dalam diri pribadi. 2). Motivasi ditandai 

dengan timbulnya perasaan. 3). Motivasi akan 

diransang atau akan ditandai oleh reaksi-reaksi 

untuk mencapai tujuan.
56

 Motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi 

yang ada pada diri manusia sehingga akan menuju 

persoalan gejala kejiwaan, perasaan, emosi untuk 

                                                           
55 Faturahman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta : 

Teras,2012), 141 
56 Sardiman A.M, Interaksi Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta : PT Taja 

Grafindo Persada,2014),74. 
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bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini 

didorong karena adanya tujuan, kebutuhan dan 

kejiwaan.  

Selanjutnya Wasty menjelaskan sebab 

timbulnya motivasi karena dua rangkaian, yaitu :  

a. Motivasi dimulai dengan suatu perubahan tenaga 

dalam diri seseorang. 

b. Motivasi itu ditandai oleh dorongan afektif. 

Dorongan afektif yang kuat, sering nyata dalam 

tingkah laku, misalnya bentakan, suara nyaring atau 

teriakan, dan sebagainya.
57

 

 Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala 

yang terkandung dalam dorongan tindakan ke arah 

tujuan tertentu, dimana sebelumnya tidak ada gerakan 

menuju kearah tersebut. Motivasi dapat berupa 

dorongan-dorongan dasar internal dan insentif diluar 

diri individu.
58

 Motivasi umumnya terdapat dua unsur 

pokok yaitu unsur dorongan atau kebutuhan dan unsur 

tujuan.
59

 

Dari berbagai definisi motivasi diatas dapat 

dipahami bahwa motivasi adalah suatu kekuatan yang 

timbul dari diri seseorang yang ditandai oleh adanya 

semacam dorongan yang menimbulkan seseorang untuk 

bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Jadi, latar belakang seseorang bertindak 

adalah adanya dorongan dari dalam atau pun dari luar.  

Sedangkan Beberapa pengertian tentang Belajar 

antara lain sebagai berikut : 

a. Menurut Slameto belajar adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara 

                                                           
57 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin 

Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 194 
58 Ibid.,73 
59 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2003),269 
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keseluruhan sebagai hasil pengalamannya dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
60

 

b. Surya menyatakan bahwa “Belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu 

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.”
61

  

c. Menurut Thorndike, “Belajar adalah proses interaksi 

antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja 

yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar 

seperti berfikir, perasaan atau hal-hal lain yang dapat 

ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon 

yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan 

atau gerakan tindakan”.
62

 

d. Menurut Skinner, yang dikutip Barlow dalam 

bukunya Educational psychology : The Teaching-

Learning Process, berpendapat bahwa belajar adalah 

suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku 

yang berlangsung secara progresif.
63

  

e. Menurut Durton, yang dikutip oleh Mutadi 

menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah 

proses perubahan yang dialami individu sebab hasil 

interaksi  

f. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku, bakat 

pengalaman dan latihan.
64

 

 Proses belajar itu terjadi karena adanya 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, baik 

                                                           
60 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta : 

Rineka Cipta,2010), 2 
61 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta : 

Rajawali Pers,2005) 45. 
62 C.Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : Rineka 

Cipta,2005) 21. 
63 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, 

(Bandung : PT Rosda Karya, 2008), 90 
64 Syaiful Bahri Djamarah, aswan zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta 

: Rineka Cipta, 2002), 11 
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benda yang hidup (Manusia, Tumbuhan, Hewan) 

maupun benda mati (Buku, Komputer, dan lain-lain), 

oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan 

dimana saja. Dengan belajar seseorang akan mengalami 

perubahan, baik perubahan tingkah laku, atau pun 

perubahan pola pikir yang disebabkan karena terjadinya 

pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan 

bahwa belajar adalah serangkaian jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif,afektif dan 

psikomotor. 

Berhasil atau tidaknya belajar tersebut 

tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan sebagai 

berikut : 

a. Faktor Individual 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu 

yakni berupa kematangan atau pertumbuhan, 

kecerdasan atau intelegensi, latihan dan ulangan, 

motivasi dan sifat-sifat pribadi seseorang. Faktor ini 

merupakan faktor yang telah dibawa individu sejak 

ia lahir, hanya saja seiring pertambahan usia dan 

ilmu pengetahuan, maka hal tersebut juga semakin 

berkembang. 

b. Faktor Sosial 

Yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau 

sering juga disebut faktor yang timbul karena 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar individu diluar 

diri atau pribadi individu tersebut. Yakni berupa 

keadaan keluarga, guru dan cara mengajar, alat-alat 

pelajaran, motivasi sosial dan lingkungan. 

Faktor ini muncul bukan merupakan bawaan lahir 

individu. Melainkan hal ini muncul karena dengan 
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adanya interaksi seseorang individu dengan 

lingkungannya. 

Belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah 

laku. Ini berarti bahwa hasil belajar hanya dapat 

diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan 

tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

terampil menjadi terampil. 

b. Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti, 

bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena 

belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak 

berubah-ubah. Tetapi perubahan tingkah laku 

tersebut tidak akan terpancar seumur hidup. 

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat 

diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung, 

perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau 

pengalaman. 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi 

pengetahuan. Sesuatu yang memperkuat itu akan 

memberikan semangat atau dorongan untuk 

mengubah tingkah laku.
65

 

Selanjutnya, orang dikatakan belajar apabila ia 

mendapatkan pengetahuan atau telah menguasai 

pengetahuan yang menyebabkan perubahan pada 

tingkah lakunya. Baharuddin
66

 menambahkan, proses 

mendapatkan pengetahuan (proses belajar) karena sebab 

pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, serta 

mendapatkan informasi atau menemukan. 

Kesimpulannya dalam pengertian ini, ia akan berubah 

dalam tingkah lakunya karena sebab pengalaman 

                                                           
65 Op.Cit., Faturahman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta : Teras,2012), 14 
66 Baharuddin, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Arruz 

Media, 2010), 13 
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dahulu dan atau saat ini, mengingat serta menguasai 

pengalaman sebab proses belajar. 

Afifudin mengatakan bahwa “Motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya penggerak didalam diri 

seseorang yang mampu menimbulkan semangat atau 

kegairahan belajar.”
67

 Menurut Clayton Alderfer 

“Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa untuk 

melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh 

keinginan untuk mencapai prestasi atau hasil belajar 

yang sebaik-baiknya. Sedangkan Winkel mengatakan 

bahwa “Motivasi belajar adalah segala usaha didalam 

diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar sehingga 

tujuan yang dikehendaki tercapai. 

Motivasi belajar adalah faktor psikis yang 

bersifat non-intelektual, perannya yang khas adalah 

dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar, siswa yang mempunyai 

motivasi yang kuat akan mempunyai energi yang 

banyak melakukan kegiatan belajar.
68

 Motivasi dan 

belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor instrinsik, 

berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan 

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan 

faktor ekstrinsiknya adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang 

menarik. Kedua faktor tersebut disebabkan oleh 

rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan 

untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

semangat.  

Jadi dapat dipahami bahwa motivasi belajar 

adalah sesuatu yang mendorong atau menggerakkan 

                                                           
67 C.Asri Budiningsih, Loc.Cit,23 
68 A.M. Sardirman, Loc.Cit,76 
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baik dalam maupun luar diri individu dalam melakukan 

aktivitas belajar untuk menguasai materi pelajaran yang 

diikutinya yang berkaitan dengan kognitif, afektif dan 

psikomotor. Dalam belajar motivasi sangat dibutuhkan, 

hasil belajar menjadi optimal dan maksimal jika ada 

motivasi dalam diri individu. Semakin tinggi motivasi 

dalam diri individu maka akan semakin berhasil proses 

belajar individu tersebut.  

Sehingga dapat dipahami bahwa motivasi akan 

selalu menentukan intensitas usaha belajar bagi setiap 

individu sehingga hasil belajar akan meningkat dan 

lebih memuaskan. Keberhasilan suatu usaha dalam 

mencapai tujuan, sangatlah ditentukan oleh kuat 

lemahnya motivasi yang berhubungan erat dengan 

keberhasilan seseorang.  

Sebagaimana fiman Allah dalam surat Ar-Rad ayat 11: 

 

ٓ   اََرادَ  اللّٰهُ  ِبَقْوم     ٓ   َوِاَذا َه ََل يُ َغي ُِّر َما ِبَقْوم  َحّتّٰ يُ َغي ُِّرْوا َما بِاَنْ ُفِسِهمْ  ِانَّ  اللّٰ
ٓ   ِمنْ  وَّال   ٓ  َوَما ََلُمْ  مِّنْ  ُدْونِه    ٓ  ُسوْۤء ا َفَل  َمَردَّ  َله

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah 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.” (Q.S. Ar-Rad [13] : 

11) 

Motivasi belajar merupakan hal yang sangat 

diperhatikan dan dianggap perlu dalam islam. Karena 

dengan ilmu pengetahuan pemeluk islam akan menjadi 

kuat dan bermartabat baik didunia maupun diakhirat. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 
َلَة الَبْدِر  وقال ىل اهلل عليه وسلم فَ ْضُل الَعاِلِِ َعلَى الَعاِبِد َكَفْضِل الَقَمِر لَي ْ

  َعلَى َسائِِر الَكَواِكب
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“Keutamaan orang yang berilmu (yang mengamalkan 

ilmunya) atas orang yang ahli ibadah adalah seperti 

utamanya bulan pada malam purnama atas semua 

bintang-bintang lainnya” (Diriwayatkan oleh Abu 

Dawud,At-Tirmidzi,An-Nasa’I dan Ibnu Majah dari Abu 

Darda) 

 

2.   Teori-teori Motivasi Belajar 

Beberapa teori motivasi belajar yaitu sebagai berikut :  

a.   Teori Kebutuhan Maslow 

  Abraham Maslow (1943-1970) 

mengemukakan bahwa kebutuhan dasar manusia 

yang mendasari munculnya motivasi, terbagi atas 

lima tingkatan yang berbentuk piramid, orang 

memulai dorongan dari tingkat terbawah. Lima 

tingkat terbawah itu dikenal dengan sebutan Hirarki 

Kebutuhan Maslow. 

 

                            

 
Gambar 2.1 

   Piramida Hirarki Kebutuhan Maslow 

 

1) Kebutuhan fisiologis  

 Kebutuhan ini dipandang sebagai 

kebutuhan paling dasar dari hierkaki Maslow 

yang harus dipenuhi oleh manusia seperti 
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sandang, pangan dan papan. Disebut juga 

sebagai kebutuhan primer, Manusia akan 

memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih 

dahulu sebelum beralih ke kebutuhan 

berikutnya. karena, kebutuhan fisisologis 

merupakan kebutuhan yang paling mendesak 

untuk dipenuhi. 

2) Kebutuhan Rasa Aman 

Adalah kebutuhan seseorang untuk 

memperoleh keselamatan, keamanan, jaminan 

atau perlindungan dari ancaman yang 

membahayakan fisik dan emosional yang 

merugikan dalam kelangsungan hidup dengan 

segala aspeknya.  

3) Kebutuhan sosial 

Adalah kebutuhan seseorang yang 

meliputi kasih sayang, rasa memiliki, dicintai 

mencintai, bergaul dalam kelompok, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta  

diterima dengan baik. 

4) Kebutuhan harga diri 

Adalah kebutuhan seseorang untuk 

mendapatkan kehormatan, rasa hormat, 

pujian, penghargaan dan pengakuan. Salah 

satu ciri manusia memiliki harga diri,oleh 

karena itu semua orang membutuhkan 

pengakuan keberadaan dan statusnya dari 

orang lain. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri 

Adalah kebutuhan seseorang yang 

mendorong dirinya menjadi apa yang 

diinginkannya sesuai dengan ambisinya 

termasuk memperoleh kebahagiaan, 

kekaguman dan ketenaran sebagai orang yang 

mampu dan berhasil mewujudkan potensi 

bakatnya dengan prestasi yang luar biasa. 
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b. Expectancy Theory (Teori Harapan) 

  Menurut Victor E-Vroom mengatakan bahwa 

“Motivasi adalah produk kombinasi besarnya 

keinginan seseorang untuk mendapatkan hadiah 

tertentu” dengan kemungkinan untuk menyelesaikan 

tugas atau prasyarat yang diperlukan untuk 

mendapatkan hadiah, misalnya jika individu 

menginginkan sesuatu dan harapan untuk 

mendapatkan sesuatu cukup besar, maka yang 

bersangkutan akan sangat termotivasi untuk 

mendapatkan hal yang diinginkannya. Dapat 

dipahami bahwa seberapa besar harapan individu 

terhadap suatu aktivitas tertentu akan menjadi 

ukuran seberapa besar upaya yang mendorngnya 

untuk melakukan aktivitas tersebut. 

c. 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, negative dengan 

tanda label X dan positif dengan label Y. 

  Prinsip teori X didasarkan pola fikir 

konvensional yang ortodoks dan menyorotkan sosok 

negative perilaku manusia. Teori ini memandang 

manusia dengan kacamata gelap dan buram yang 

menganggap manusia itu : 

1) Malas dan tidak suka bekerja. 

2) Kurang bisa bekerja keras, menghindari 

tanggung jawab. 

3) Mementingkan diri sendiri dan tidak mau 

peduli pada orang lain karena itu bekerja lebih 

suka dituntun dan diawasi. 

4) Kurang suka menerima perubahan dan ingin 

tetap seperti yang dahulu. 
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 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 : 

1) Rajin,aktif dan mau mencapai prestasi bila 

kondisi konduktif. 

2) Sebenarnya mereka dapat produktif perlu diberi 

motivasi. 

3) Selalu ingin perubahan dan merasa jemu pada 

hal-hal yang monoton 

4) Dapat berkembang bila diberi kesempatan yang 

lebih besar. 

d. Teori Motivasi Herzberg (Teori dua faktor) 

Herzberg menerangkan bahwa teori ini 

dikembangkan dengan model dua faktor dari 

motivasi yakni : 

1)  Faktor motivasional 

Adalah hal-hal yang mendorong pencapaian 

intrinsik yang berasal dari dalam diri individu.  

2)  Faktor hygiene (Pemeliharaan)  

Adalah faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik 

yang berasal dari luar individu yang 

menentukan perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari.
69

 

e. Teori Hedonisme 

  Aristoppos mengatakan bahwa “Hedone yang 

berarti kesenangan atau kenikmatan (bahasa 

yunani)”. Menurut pandangan hedonisme manusia 

pada hakikatnya adalah mahluk yang mementingkan 

kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan, 

implikasi dari teori ini adalah anggapan bahwa orang 
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akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan 

menyusahkan atau mengandung resiko yang berat 

dan lebih memilih melakukan sesuatu yang 

mendatangkan kesenangan bagi mereka. Dapat 

dipahami bahwa individu dalam melakukan suatu 

aktivitas didorong oleh keinginan untuk 

mendapatkan kenikmatan atau kesenangan yang 

dapat menguntungkan dirinya. 

f. Teori Atribusi 

  Teori Atribusi menurut Frits Helder. Helder 

mengatakan bahwa “Motivasi individu ditentukan 

oleh determinan lingkungan.” Untuk itu motivasi 

dan tindakan individu dapat ditelusuri dari 

bagaimana individu memaknai atau mencoba 

memahami apa yang melatarbelakangi peristiwa 

yang terjadi disekitarnya.  

 

3. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

  Dilihat dari segi sumbernya, motivasi belajar 

terbagi atas dua jenis yaitu motivasi instrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. 

a. Motivasi Instrinsik 

   Menurut Nyanyu Khodijah, Motivasi intrinsik 

adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri yang 

bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang 

lain
70

. Berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang timbul dari dalam diri tanpa adanya 

rangsangan dari luar. Misalnya orang yang gemar 

membaca,tidak usah ada yang mendorong, ia akan 

mencari sendiri buku-bukunya untuk dibaca karena 

ingin menguasai ilmu tersebut. Bila seseorang 
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telah memiliki motivasi instrinsik dalam dirinya 

maka secara sadar ia akan melakukan suatu 

kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar 

dirinya. Dalam kegiatan belajar motivasi instrinsik 

sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. 

Seseorang yang tidak memiliki motivasi instrinsik 

sangat sulit untuk melakukan aktivitas belajar 

secara terus menerus. Seseorang yang memiliki 

motivasi instrinsik selalu ingin maju dalam 

belajar.
71

 

b. Motivasi Ekstrinsik 

 Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

aktif  karena adanya sebuah rangsangan dari luar. 

Motivasi ekstrinsik ini disebakan oleh keinginan 

untuk menerima ganjaran atau menghindari sebuah 

hukuman, Seperti seorang mahasiswa ingin 

mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh 

dosen. Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi 

yang tidak diperlukan dan tidak baik dalam 

pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar 

anak didik termotivasi untuk belajar. Jenis 

motivasi ini muncul karena adanya pengaruh dari 

luar individu, baik karena ajakan, suruhan atau 

paksaan dari orang lain sehingga akhirnya ia mau 

belajar.  

  Berdasarkan uraian diatas maka motivasi 

belajar ekstrinsik dapat digolongkan antara lain : 

a) Belajar demi memenuhi kewajiban 

b) Belajar demi menghindari hukuman 

c) Belajar demi memperoleh hadiah materi yang 

dijanjikan 
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d) Belajar demi meningkatkan gengsi 

sosialBelajar demi memperoleh pujian dari 

orang yang penting (dosen dan orang tua) 

e) Belajar demi tuntutan jabatan yang ingin 

dipegang atau demi memenuhi persyaratan 

kenaikan jenjang atau golongan 

administrasi.
72

 

 

4. Indikator Motivasi Belajar 

  Terdapat indikator Motivasi belajar yang 

dapat diamati seperti tindakan, tingkah laku, serta 

sikapnya ketika sedang mengikuti proses belajar. 

Adapun indikator-indikator motivasi menurut Hamzah 

B.Uno sebagai berikut : 

a) Adanya hasrat keinginan berhasil 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f)   Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan 

baik.
73

 

 Menurut Sardirman A.M, motivasi yang ada 

dalam setiap individu itu memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Tekun dalam meghadapi tugas (dapat bekerja terus 

menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah 

berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak mudah 

putus asa). Tidak memerlukan dorongan dari luar 

untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang dicapainya).  
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c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah “untuk orang dewasa” (misalnya masalah 

pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, 

pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap 

tindak kriminal, abnormal dan sebagainya). 

d. Lebih senang bekerja sendiri. 

e. Cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin (hal-hal 

yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, 

sehingga kurang kreatif). 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (Jika sudah 

yakin akan sesuatu). 

g. Tidak mudah melepas hal yang diyakini. 

h. Senang mencari dan memecahkan soal-soal. 

 Sedangkan menurut Nana Sudjana motivasi 

belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Bertanya kepada Guru/Dosen atau peserta didik 

yang lain. 

b. Mengajukan pendapat atau komentar kepada guru 

atau peserta didik lainnya. 

c. Diskusi atau memecahkan masalah. 

d. Mengerjakan tugas yang dikerjakan. 

e. Membuat kesimpulan sendiri tentang pelajaran yang 

diterimanya. 

f. Dapat memecahkan masalah dengan tepat. 

g. Ada usaha untuk mempelajari bahan pelajaran yang 

diberikan oleh Guru/Dosen. 

h. Dapat bekerjasama dan berhubungan dengan peserta 

didik lainnya. 

i. Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru pada akhir pelajaran.
74

 

  Jika indikator-indikator diatas muncul dalam 

proses belajar mengajar, maka Guru/Dosen  akan 

merasa senang  dan antusias dalam menyelenggarakan 
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proses pembelajarannya, namun demikin dengan 

keadaan yang sebaliknya, sering kita jumpai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Artinya ada sejumlah peserta 

didik yang memiliki motivasi belajarnya rendah. 

Menurut Wardayati ada beberapa ciri-ciri peserta didik 

yang memiliki motivasi belajar rendah yakni sebagai 

berikut : 

a. Perhatian terhadap pelajaran yang kurang dikuasai. 

b. Semangat juang beljaarnya rendah. 

c. Mengerjakan tugas merasa seperti diminta 

membawa beban berat. 

d. Sulit untuk biasa berjalan sendiri ketika diberi tugas. 

e. Memiliki ketergantungan terhadap orang lain. 

f. Daya konsentrasinya rendah. 

g. Cenderung membuat kegaduhan dalam kelas. 

h. Mudah berkeluh kesah dan pesimis ketika 

menghadapi kesulitan.
75

 

 

5.   Konsep Motivasi Belajar 

Ada beberapa konsep motivasi belajar yaitu : 

a. Motivasi belajar adalah proses internal yang 

mengaktifkan, memadu dan mempertahankan 

perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi 

karena berbagai alasan yang bebeda dengan 

intensitas yang berbeda. Sebagai misal seorang 

siswa yang dapat tinggi motivasinya untuk megadap 

tes ilmu soisal dengan tujuan mendapatkan nilai 

tinggi (motivasi ekstrinsik) dan tinggi motivasinya 

menghadapi tes matematika karena tertarik dengan 

mata pelajaran tersebut (motivasi instrinsik). 

b. Motivasi belajar tergantung pada teori yang 

menjelaskan, dapat merupakan suatu konsekuensi 
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dari penguatan (reinforcement), suatu ukuran 

kebutuhan manusia, suatu hasil dari ketidakcocokan, 

suatu keberhasilan atau kegagalan atau suatu 

harapan dari peluang keberhasilan. 

c. Motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan 

penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan 

atribusi. 

d. Motivasi belajar meningkat ketika guru 

membangkitkan minat siswa, mempertahankan rasa  

ingin tahu mereka, menggunakan berbagai strategi 

pengajaran dengan jelas menyatakan harapan dengan 

jelas dan memberikan umpan balik (feed back) yang 

sering dan segera. 

e. Motivasi belajar dapat meningkat pada siswa jika 

guru memberikan reward yang berkesinambungan, 

spesifik dan terpercaya.
76

 

 

6. Bentuk-Bentuk Motivasi Belajar 

Ada beberapa bentuk untuk menumbuhkan motivasi 

belajar dalam mengembangkan daya serap peserta didik 

antara lain : 

a. Memberi Angka 

  Pada umumnya setiap peserta didik pasti 

ingin mengetahui hasil pekerjaanya. Yaitu berupa 

angka yang diberikan oleh guru. Peserta didik yang 

dapat angka bagus akan menolong motivasi 

belajarnya lebih besar,begitu sebaliknya ketika 

peserta didik mendapatkan angka kurang bagus 

maka motivasi belajarnya menurun namun dapat 

pula menjadi motivasi buat peserta didik untuk 

belajar lebih baik agar mendapatkan angka yang 

lebih bagus. 
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b. Pujian 

  Memberikan pujian terhadap hasil kerja 

peserta didik adalah sesuatu yang diharapkan oleh 

setiap individu. Pemberian pujian yang dilakukan 

seseorang guru kepada peserta didik yang 

memperoleh nilai yang bagus akan sangat besar 

manfaatnya untuk mendorong peserta didik untuk 

lebih giat belajar. Karena pujian dapat menimbulkan 

rasa puas dan senang. 

c. Hadiah 

  Memberikan hadiah kepada peserta didik 

yang berprestasi merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh guru untuk membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik untuk 

mempertahankan pretasinya. Hadiah ini akan dapat 

menambah atau meningkatkan motivasi belajarnya 

karena akan dianggap sebagai suatu penghargaan 

yang sangat berharga bagi peserta didik. 

d. Kerja Kelompok 

 Kerja kelompok merupakan suatu metode 

yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar 

karena adanya kerja sama dalam proses 

pembelajaran yang akan menimbulkan perasaan 

peserta didik untuk mempertahankan kelompoknya 

masing-masing. 

e. Ego-involment 

   Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar 

merasakan pentingnya tugas dan menerimanya 

sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, seseorang akan 

berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai 

prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. 

Para siswa akan belajar dengan keras karena harga 

dirinya. 
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f. Memberi Ulangan 

  Para siswa akan selalu giat belajar jika 

mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, 

memberi ulangan merupakan sarana untuk 

menumbuhkan motivasi. Tetapi yang harus diingat 

oleh guru adalah jangan terllau sering karna dapat 

membosankan peserta didik. Dalam hal ini jugu guru 

tidak boleh terburu-buru dalam menginformasikan 

akan diadakannya ulangan. 

g. Hukuman 

  Hukuman sebagai reinforcement yang negatif 

tetapi jika diberikan secara tepat dan bijak dapat 

menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus 

memahami prinsip-prisnip pemberian hukuman. 

h. Persaingan 

  Persaingan dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong belajar peserta didik. 

Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompk dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Memang unsur persaingan ini banyak 

dimanfaatkan didalam dunia industry dan 

perdagangan tetapi juga sangat baik digunakan 

untuk meningkatkan kegitan belajar siswa.
77

 

 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

a. Faktor Internal 

1) Biologis 

Secara biologis seseorang juga memerlukan 

dorongan untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkannya. 

a) Rasa aman. merupakan kebutuhan kepastian 

keadaan dan lingkungan yang dapat 

diramalkan, ketidakpastian, ketidakadilan, 
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keterancaman, yang menimbulkan 

kecemasan dan ketakutan pada diri individu. 

b) Rasa cinta. merupakan kebutuhan afeksi dan 

pertalian dengan orang lain. 

c) Kesehatan. Kesehatan sangat penting untuk 

belajar, karena akan mendorong perhatian 

untuk lebih meningkatkan belajarnya.
78

 

2) Fisiologis 

Merupakan kebutuhan manusia yang paling 

dasar, terdiri dari : 

a) Makanan, merupakan sumber energi untuk 

melakukan aktivitas belajar. 

b) Pakaian, merupakan sebuah kebutuhan yang 

harus dipenuhi yang akan menunjukkan 

kepribadian dirinya. 

c) Tempat berlindung. Ini sangat dibutuhkan 

untuk mampu mempertahankan hidup.
79

 

3) Psikologis 

Secara psikologis, seorang peserta didik juga 

memerlukan motivasi belajar diantaranya 

adalah :  

a) Autonomy of self reward 

Autonomi of self reward yaitu peserta didik 

memberi stimulasi terhadap dirinya sendiri 

melakuan fungsi penggerakan itu. 

b) Self Confidence 

Merupakan model utama bagi seorang 

pelajar untuk belajar lebih tekun dan lebih 

baik lagi karena didorong rasa keinginan 

yang tinggi didasari percaya diri. 

c) Self Actualization 
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Merupakan kebutuhan manusia untuk 

mengembangkan diri sepenuhnya, 

merealisasikan potensi-potensi yang 

dimilikinya. 

b. Faktor Eksternal 

1) Lingkungan fisik 

a) Cuaca 

Cuaca yang baik dan mendukung mampu 

membantu kegiatan belajar peserta didik dan 

tentunya akan tercipta kondisi yang indah 

tanpa gangguan.  

b) Lingkungan kampus yang sehat dan bersih  

Dengan lingkungan yang 

aman,tentram,tertib dan indah maka 

semangat dan motivasi belajar dapat 

diperkuat 

2) Lingkungan Psikologis 

a) Pemberian pujian 

Pujian sebagai akibat pekerjaan yang 

diselesaikan dengan baik merupakan 

motivasi yang baik. Namun harus diingat 

bahwa efek pujian itu bergantung pada siapa 

yang memberi pujian dan siapa yang 

menerima pujian. Oleh karena itu supaya 

pujian ini merupakan motivasi 

pemberiannya harus tepat.
80

 

b) Pemberian penghargaan atau ganjaran 

Tujuan pemberian penghargaan dalam 

belajar adalah bahwa setelah seseorang 

menerima penghargaan karena telah 

melakukan kegiatan belajar dengan baik,ia 

akan terus melakukan kegiatan belajarnya 

sendiri diluar kelas. 
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c)   Ego involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada 

peserta didik agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan 

sehingga bekerja dengan mempertaruhkan 

harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk 

motivasi yang cukup penting.
81

 

3) Lingkungan budaya 

a) Kompetesi dan Kooperasi 

 Persaingan merupakan insentif pada 

kondisi-kondisi tertentu tetapi dapat 

merusak pada kondisi orang lain. Dalam 

kompetisi harus terdapat kesepakatan yang 

sama untuk menang. Kompetisi harus 

mengandung suatu tingkat kesamaan dan 

sifat-sifat peserta.  

b) Restitusi 

 Menuntut agar peserta didik melakukan 

respon yang sebenarnya sebagai pengganti 

tindakan yang tadinya tidak benar.
82

 

4) Lingkungan keluarga 

a) Bimbingan 

 Orang tua yang mampu membimbing 

anaknya dengan tekun dan teliti, tentunya 

anak pun termotivasi untuk mengetahui dan 

meningkatkan pengetahuan yang belum ia 

miliki. 

b) Arahan 

 Di keluarga, orang tua mempunyai 

peranan sangat besar dalam menunjukkan 

tingkah laku yang baik agar bisa diikutinya 

Hal ini mendorong semangat anak dalam 
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bertingkah laku dan mengetahui mana yang 

baik dilakukan dan yang harus ditinggalkan. 

5) Masyarakat 

a) Beasiswa 

 Merupakan bentuk penghargaan yang 

pantas diterima oleh peserta didik yang 

berhasil membawa prestasi yang baik dan 

mampu meningkatkan prestasi belajarnya. 

b) Pemberian harapan yang realistis 

Harapan ini dapat berupa 

hadiah,kedudukan,nama baik atau 

sejenisnya. Hal ini akan mampu menggugah 

minat dan motivasi belajar asalkan peserta 

didik yakin bahwa harapannya bakal 

terpenuhi kelak Dengan demikian peserta 

didik akan semakin meningkatkan prestasi 

belajar untuk kesuksesan akademik yang 

nantinya akan mengantarkan pada 

kesuksesan masa depannya.
83

 

 

8. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

  Agar peranan motivasi lebih optimal, maka 

prinsip-prinsip motivasi dalam belajar harus diterapkan 

dalam aktivitas belajar mengajar. Berikut ini ada 

beberapa prinsip motivasi dalam belajar yaitu : 

a. Motivasi sebagai penggerak yang mendorong 

aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. 

Motivasilah sebagai dasar penggerak yang 

mendorong seseorang untuk belajar. 

b. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi 

ekstrinsik dalam belajar.  

Efek yang timbul dari pemberian motivasi ekstrinsik 

menyebabkan ketergantungan peserta didik terhadap 
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segala sesuatu diluar dirinya, dan menyebabkan anak 

kurang percaya diri. 

c. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada motivasi 

berupa hukuman. 

Motivasi pujian diberikan ketika peserta didik 

memperoleh sesuatu yang baik dan motivasi 

hukuman diberikan kepada peserta didik untuk 

memberhentikan perilak negative pada peserta didik. 

d. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam 

belajar. 

Kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh peserta 

didik adalah keinginannya untuk menguasai 

sejumlah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu peserta 

didik harus giat belajar untuk memenuhi 

kebutuhannya demi memuaskan rasa ingin tahunya 

terhadap sesuatu. 

e. Motivasi dapat memupuk optimisme. 

Peserta didik yang mempunyai motivasi dalam 

belajar selalu yakin dapat menyelesaikan pekerjaan 

yang dilakukannya. Peserta didik yakin belajar 

bukanlah kegiatan yang sia-sia. 

f. Motivasi melahirkan prestasi belajar. 

Motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi 

rendahnya motivasi selalu dijadikan sebagiai 

indikator baik buruknya prestasi belajar prestasi 

belajar. 

 

9. Tujuan dan Fungsi Motivasi Belajar 

  Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan 

motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu. 

  Motivasi mempunyai fungsi yang sangat 

penting dalam suatu kegiatan, dimana motivasi 
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merupakan pendorong seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan , menurut Sardirman (2018:25), fungsi 

motivasi ada 3 yaitu : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan energi. 

Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan 

yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi 

dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna 

mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik 

mengemukakan bahwa fungsi motivasi meliputi : 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu 

perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul 

sesuatu perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya 

mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi 

sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi 

akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

tujuan.
84

 

  

  

                                                           
84 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

2008), 161 
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10. Cara Meningkatkan Motivasi Belajar 

  Berikut ini beberapa ide yang dapat 

digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik.  

a. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam 

Melakukan hal yang sama secara terus menerus 

bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan 

semangat belajar siswa. Oleh karena itu dengan 

menggunakan metode belajar yang bervariasi 

didalam kelas peserta didik akan semakin tertarik 

dengan pembelajaran dikelas karena terkesan baru 

dan menyenangkan. 

b. Jadikan peserta didik menjadi peserta aktif 

Jangan jadikan peserta didik peserta pasif di kelas 

karena dapat menurunkan  minat dan mengurangi 

rasa keingintahuannya. Gunakanlah metode belajar 

yang aktif dengan memberikan peserta didik tugas 

berupa simulasi penyelesaian suatu masalah untuk 

menumbuhkan motivasi dalam belajar. 

c. Ciptakan suasana kelas yang kondusif 

Kelas yang aman, tidak mendikte dan cenderung 

mendukung peserta didik untuk berusaha dan 

belajar sesuai minatnya akan menumbuhkan 

motivasi untuk belajar. Apabila peserta didik 

belajar disuatu kelas yang menghargai dan 

menghormati mereka dan tidak hanya memandang 

kemampuan akademis mereka maka mereka 

cenderung terdorong untuk terus mengikuti proses 

belajar. 

d. Berikan petunjuk pada peserta didik agar sukses 

dalam belajar 

Jangan biarkan peserta didik berjuang sendiri 

dalam belajar. Sampaikan kepada mereka apa yang 

perlu dilakukan. Buatlah mereka yakin bahwa 
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mereka bisa sukses dan bagaimana cara 

mencapainya. 

e. Hindari kompetisi antar pribadi 

Kompetisi bisa menimbulkan kekhawatiran, yang 

bisa berdampak buruk bagi proses belajar dan 

sebagian peserta didik akan cenderung bertindak 

curang. Kurangi peluang dan kecendrungan untuk 

membanding-bandingkan antara peserta didik 

satu dengan yang lain dan membuat perpecahan 

diantara para peserta didik. 

f. Berikan masukan  

Berikan masukan para peserta didik dalam 

mengerjakan tugas mereka. Gunakan kata-kata 

yang positif dalam memberikan komentar. Para 

peserta didik akan lebih termotivasi terhadap kata-

kata positif dibanding ungkapan negatif. Komentar 

positif akan membangun kepercayaan diri. 

Ciptakan situasi dimana Anda percaya bahwa 

seorang peserta didik bisa maju dan sukses di masa 

datang. 

g. Antusias dalam mengajar 

Antusiasme seorang pendidik dalam mengajar 

merupakan faktor yang penting  untuk 

menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik. 

Bila guru terlihat bosan dan kurang antusias maka 

para peserta didik akan menunjukkan hal serupa. 

Upayakan untuk selalu tampil baik, percaya diri 

dan antusias di depan kelas. 

h. Hindari komentar buruk 

Gunakanlah komentar yang positif dan perilaku 

yang baik. Banyak peserta didik yang percaya diri 

akan performa dan kemampuan mereka. Jangan 

membuat pernyataan yang negatif kepada para 

peserta didik di kelas anda berkaitan dengan 

prilaku dan kemampuan mereka. Anda harus 

selektif dalam menggunakan kata-kata dan 
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berbicara dalam kelas. Apabila tidak hati-hati, 

kepercayaan diri peserta didik anda akan mudah 

jatuh. 

i. Peduli dengan peserta didik 

Perlihatkan bahwa anda memandang peserta didik 

sebagai layaknya manusia normal dan perhatikan 

bahwa mereka mendapatkan proses pembelajaran 

dan bukan hanya sekedar nilai karena hal tersebut 

tercermin pada kemampuan anda sebagai seorang 

pendidik. Bangun hubungan yang positif dengan 

peserta didik dan coba kenali mereka sebagaimana 

anda memperkenalkan diri anda pada mereka. 

Sebagai contoh, ceritakanlah kisah anda ketika 

anda masih menjadi peserta didik.
85

 

 

B.   BEASISWA 

1. Pengertian Beasiswa 

   Menurut Simatupang, “Beasiswa adalah 

pemberian uang secara sukarela yang diajukan oleh 

seorang mahasiswa. Beasiswa dapat berupa dana 

bantuan untuk membantu mahasiswa  seperti 

akomodasi, bahan pelajaran termasuk biaya kuliah atau 

bisa dalam bentuk presentase biaya kuliah. Pemberian 

beasiswa diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan 

tertentu.
86

 Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan 

keuangan yang diberikan kepada perorangan yang 

bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan 

pendidikan yang ditempuh.
87

 Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “Beasiswa adalah tunjangan yang 

                                                           
85 https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/11/tips-memotivasi-

siswa-untuk-belajar/, Diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 15.00 WIB 
86 Simatupang, Himpunan Lembaga Beasiswa Dalam dan Luar Negeri 

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 4. 
87 Universitas Indonesia, Beasiswa, 2016, (http://anakui.com) 



70 
diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai 

bantuan biaya belajar.
88

 

  Menurut Murniasih, “Beasiswa merupakan 

salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada 

individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut dapat berbentuk 

akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan 

dalam bentuk bantuan keuangan.
89

 Menurut Saroni, 

“Beasiswa merupakan bantuan dana yang diberikan 

oleh pemerintah atau siapa pun yang peduli terhadap 

proses pendidikan agar masyarakat bebas dari kesulitan 

pemenuhan biaya pendidikan.”
90

  

  Sedangkan menurut UU RI No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan Nasional, disebutkan 

bahwa beasiswa adalah bentuk atau subsidi. Beasiswa 

merupakan bantuan atau subsidi yang diberikan kepada 

siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan dengan syarat keadaan ekonomi yang lemah 

atau kurang mampu. Beasiswa adalah bantuan untuk 

membantu orang terutama bagi pelajar atau mahasiswa 

agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam 

rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. 

Bantuan ini biasanya berbentuk dana atau biaya yang 

harus dikeluarkan oleh pelajar atau mahasiswa seama 

menempuh masa pendidikan disekolah atau perguruan 

tinggi yang diinginkan.
91

 

 Dari pembahasan diatas dapat dipahami 

bahwa beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh 

pihak-pihak tertentu (Pemerintah dan Non Pemerintah) 

                                                           
88 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, (http://kbbi.web.id) 
89 Dedi Rainer, “Pengertian Beasiswa, Tujuan, Syarat, Manfaat dan Jenis 

Beasiswa”,2017,  (http : / / www  . studinews.co.id/2017/10/pengertian-beasiswa-

tujuan-syarat-manfaat-jenis-contoh.html). 
90 Saroni, Pendidikan untuk Orang Miskin ( Jogjakarta : Arr-Ruzz media, 

1991), 218. 
91 UUD RI No. 20 Th 2003, 2018, Sistem Pendidikan Nasional, 

(http://referensi.elsam.or.id) 
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kepada mahasiswa sebagai imbalan atas prestasinya 

atau sebagai bantuan bagi mereka yang kurang mampu 

untuk menyediakan biaya selama menempuh 

pendidikannya. Dalam arti luas beasiswa adalah 

bantuan keuangan yang diberikan kepada perseorangan 

yang bertujuan untuk dapat digunakan bagi 

keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.  

 

2. Dasar Hukum dan Kebijakan 

 Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa beasiswa 

adalah bentuk atau subsidi. Beasiswa merupakan 

subsisdi yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa 

berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan 

kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan 

dan sedang menempuh pendidikan baik di Universitas 

Negeri maupun Swasta dengan syarat keadaan ekonomi 

orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya. 

 Hak setiap warga negara untuk mendapatkan 

pengajaran diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 

pasal 31 ayat 1.
92

 Berdasarkan pasal tersebut maka 

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban 

memberikan pelayanan dan fasilitas serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap 

warga negara tanpa diskriminasi dan masyarakat wajib 

memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan.  

 Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

pendanaan pendidikan, pasal 3 ayat 2  

a. Biaya investasi,yang terdiri atas : 

1) Biaya investasi lahan pendidikan 

2) Biaya investasi selain lahan pendidikan 

b. Biaya operasi yang terdiri atas : 

                                                           
92 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 
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1) Biaya personalia 

2) Biaya nonpersonalia 

3) Bantuan biaya pendidikan 

4) Beasiswa 

Sedangkan Peraturan pemerintah Nomor 48 

Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, di bagian 

kelima, pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan 

atau beasiswa kepada peserta didik yang orang atau 

walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 

27 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat 

memberikan beasiswa kepada peserta didik yang 

berprestasi. Dalam Undang-Undang dan peraturan 

pemerintah tersebut pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan 

Nasional mengupayakan pemberian bantuan biaya 

pendidikan bagi mahasiswa yang orang tua/walinya 

kurang mampu membiayai pendidikan.
93

 

 

3. Jenis dan Karakteristik Beasiswa  

  Adapun jenis dan karakteristik beasiswa jika 

dilihat dari segi pendanaan seperti yang ditulis oleh 

Erny Murniasih ada dua yaitu :
94

 

a. Beasiswa penuh (full scholarship) 

Jenis pendanaan untuk beasiswa ini mencakup 

semua komponen pendidikan. Biaya tersebut 

meliputi biaya perkuliahan, akomodasi, biaya 

hidup, asuransi, buku, biaya penelitian, tiket 

perjalanan dan fasilitas lainnya seperti biaya untuk 

pengadaan laptop tergantung dari pemberian 

beasiswa. 

                                                           
93 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008,Pendanaan Pendidikan 
94 Murniasih Erni, Buku Pintar Indonesia, (Jakarta : Gagas Media,2009), 21. 
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b.    Beasiswa sebagian (partial scholarship) 

Jenis pendanaan pada beasiswa ini tidak 

mencakup semua komponen pendidikan. Jenis 

beasiswa ini hanya memberikan manfaat 

pembebasan biaya kuliah saja sehingga penerima 

beasiswa harus menyiapkan biaya 

perjalanan,akomodasi dan biaya hidup. Jenis 

beasiswa ini banyak ditawarkan oleh universitas 

atau program short course yang diselenggarakan 

oleh universitas atau lembaga pendidikan tertentu. 

Adapun beasiswa yang diberikan BAZNAS 

Kota Bandar Lampung termasuk kedalam beasiswa 

sebagian (partial scholarship) yang hanya 

memberikan pembebasan biaya perkuliahan saja 

sampai dengan studinya selesai (Dituntut untuk 

menyelesaikan studi selama 4 tahun atau sampai 8 

semester). 

 

4. Tujuan Pemberian Beasiswa 

Menurut H.Massapeary tujuan pemberian beasiswa 

adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan motivasi belajar.  

b. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar 

terutama yang berpotensi akademik tinggi. 

c. Menjamin kelangsungan belajar pelajar dan 

mahasiswa pada jenjang pendidikannya masing-

masing. 

d. Memberikan dampak positif bagi pelajar dan 

mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi 

akademik. 

e. Menghasilkan lulusan mandiri yang produktif dan 

memiliki kepedulian sosial sehingga mampu 

berperan dalam upaya memutus mata rantai 

kemiskinan.  
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f. Menciptakan pemerataan pengetahuan atau 

pendidikan kepada setiap orang yang 

membutuhkan. Tidak dapat disangkal bahwa untuk 

memperoleh pengetahuan perlu mengeluarkan 

uang dalam proses pendidikan, untuk itu beasiswa 

menjadi sarana untuk membantu seseorang 

mendapatkan ilmu tersebut. 

g. Menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan 

cerdas. Karena dengan adanya bantuan beasiswa 

khususnya generasi muda dapat memiliki 

kesempatan untuk mengenyam pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi.  

h. Meningkatkan kesejahteraan. Diharapkan mereka 

bisa memberi bantuan melalui ide-ide pengetahuan 

baru yang mereka peroleh selama masa 

pendidikan. Karena ilmu pengetahuan tersebut bisa 

diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk 

memajukan dan mensejahterakan masyarakat agar 

kesejahteraan mudah tercapai.
95

 

Tujuan pemberian beasiswa pada dasarnya 

adalah untuk kemajuan dunia pendidikan. 

Pemerataan kesempatan belajar bagi para 

mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu 

secara ekonomi guna mendorong dan memelihara 

semangat belajar mahasiswa agar  mampu terus 

berprestasi dan semangat dalam menyelesaikan 

studi, oleh karena itu jika tidak dibantu dalam 

bentuk uang beasiswa, studi mereka akan kandas di 

tengah perjalanan atau gagal sama sekali. 

Tidak hanya itu, tujuan beasiswa BAZNAS 

Kota Bandar Lampung juga menuntut penerimanya 

untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi yang 

diiringi dengan akhlak yang baik agar ketika lulus 

dari bangku perkuliahan mampu menerapkan 

                                                           
95 Anneahira,Beasiswa 2016 ”tt.p”  
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ilmunya untuk kepentingan umum dan 

berkontribusi untuk masyarakat yang 

membutuhkan. 

Namun pada penerapannya banyak penerima 

beasiswa yang menyalahgunakan beasiswa tersebut 

tidak sesuai dengan peruntukannya. Realita itu 

sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi. Banyak 

penerima beasiswa yang menggunakan beasiswa 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya 

saja, tidak diperuntukkan sebagai penunjang atau 

kebutuhan pendidikannya. Seharusnya beasiswa 

yang diterima tersebut diperuntukkan untuk 

menunjang sebuah pendidikan penerima beasiswa, 

seperti membeli peralatan belajar ataupun 

membayar dana pendidikannya. Sehingga tujuan 

adanya program beasiswa tersebut benar-benar 

bisa tercapai dan tepat sasaran, yaitu menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berguna bagi agama, bangsa dan negara. 

 

5. Manfaat Beasiswa 

Adapun manfaat beasiswa, diantaranya : 

a. Membantu pelajar atau mahasiswa yang kurang 

mampu unuk mendapat kesempatan dalam 

menempuh pendidikan. 

b. Mendorong mahasiswa untuk saling berlomba 

dalam hal prestasi akademik. 

c. Memotivasi mahasiswa agar semangat dalam 

belajar sehingga terbebas dari pencabutan beasiswa 

tersebut. 

d. Dapat meningkatkan kualitas mahasiswa melalui 

pencapaian maksimal.
96

 

 

                                                           
96 Universitas Indonesia, Beasiswa, 2016, (http://anakui.com) 
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6. Beasiswa BAZNAS  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Bandar Lampung membuka pendaftaran beasiswa 

pertama kalinya khusus untuk Mahasiswa jenjang 

Sarjana (S1) se-Kota Bandar Lampung. Program 

Beasiswa ini mengusung tagline “Bandar Lampung 

Cerdas” yang diperuntukan bagi Mahasiswa yang 

membutuhkan dan aktif dalam kegiatan organisasi 

internal maupun eksternal kampus. Beasiswa ini juga 

menanggung uang kuliah tunggal (UKT) full sampai 

dengan 8 semester. Oleh karena itu, Mahasiswa 

penerima beasiswa ini dituntut untuk menyelesaikan 

studinya dengan tepat waktu dan memiliki prestasi yang 

baik.  

Beasiswa BAZNAS yang diselenggarakan oleh 

pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung ini merupakan 

salah satu program yang diselenggarakan dalam bidang 

pendidikan. Latar belakang diselenggarakan beasiswa 

ini adalah untuk menghilangkan keluhan masyarakat 

akibat pandemi Covid-19 yang tentunya berdampak 

pada perekonomian keluarga khususnya orang tua yang 

memiliki anak berstatus mahasiswa di perguruan tinggi 

negeri Kota Bandar Lampung yang kesulitan dalam 

membiayai pendidikannya. Dengan adanya beasiswa 

yang diberikan BAZNAS Kota Bandar Lampung ini 

diharapkan para penerima beasiswa senantiasa memiliki 

motivasi belajar yang tinggi. 

Secara umum persyaratan penerimaan beasiswa 

pendidikan diberikan bagi Mahasiswa berprestasi 

dengan menunjukkan prestasinya melalui nilai yang ada 

atau juga didukung dengan berkas lain yang bisa 

menjadi bukti prestasi tersebut. Dan biasanya 

diperioritaskan bagi mereka yang kurang mampu dalam 

pembiayaan studinya. Disamping itu mereka adalah 

mahasiswa yang bisa menunjukkan keunggulan 

potensinya dan biasanya menjadi kebanggaan di 
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lembaga atau tempat mereka melaksanakan studi. 

Sehingga akan menjadi pendorong mereka untuk lebih 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

a. Persyaratan calon penerima beasiswa BAZNAS 

Kota Bandar Lampung 

Biasanya para pemberi beasiswa ketika ingin 

memberi bantuan akan mengajukan beberapa syarat. 

Persyaratan yang diajukan oleh pihak BAZNAS 

Kota Bandar Lampung dalam beasiswa ini ada dua 

yakni : 

1) Persyaratan Umum 

a) Surat Permohonan 

b) Foto Copy KK dan KTP (1 Lembar) 

c) Foto Copy Kartu Mahasiswa ( 1 Lembar) 

d) Foto Berwarna 4 x 6 (2 Lembar) 

e) Surat Keterangan Aktif Kuliah 

f) Transkip nilai terakhir 

g) Surat Keterangan Tidak Mampu dari 

Kelurahan 

h) Surat Pernyataan Tidak sedang menerima 

Beasiswa  

i) Foto Kondisi Rumah (Tampak 

depan,samping kiri-kanan dan belakang) 

j) Aktif dalam kegiatan Kemahasiswaan 

(Dibuktikan dengan piagam/surat 

keterangan Organisasi) 

k) Taat menjalankan ibadah sholat 5 waktu 

2) Persyaratan Khusus 

a) Beragama Islam 

b) Warga Kota Bandar Lampung 

c) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri 

dengan Akreditasi Minimal B 

d) Memiliki Indeks Prestasi Komulatif 

minimal 3,00 
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e) Minimal kuliah semester 3 dan 

berkomitmen untuk lulus tidak melebihi 8 

semester 

f) Dapat membaca Al-Qur’an dengan fasih 

g) Surat Keterangan Sehat 

Itulah persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh pendaftar beasiswa yang 

diselenggarakan BAZNAS Kota Bandar 

Lampung. 

b. Tahapan beasiswa BAZNAS Kota Bandar Lampung 

Terdapat tahapan yang harus dilalui oleh para 

pendaftar beasiswa BAZNAS yaitu : 

1) Tahap Pemberkasan 

 Yakni berkas di cek secara rinci oleh 

pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung mulai 

dari persyaratan umum dan khusus. Pendaftar 

yang tidak lengkap melampirkan persyaratan 

diatas dianggap gugur pada tahap ini dan tidak 

bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

2) Tahap Wawancara 

 Setelah diumumkan hasil pendaftar 

yang lolos pada tahap pemberkasan, selanjutnya 

pendaftar memasuki tahap wawancara yang 

sudah dijadwalkan sesi waktu untuk datang ke 

kantor BAZNAS Kota Bandar Lampung. 

Pendaftar di uji oleh 4 orang di masing-masing 

ruangan dari pihak BAZNAS yang kompeten 

dan memiliki jabatan tinggi di BAZNAS. 

Pendaftar bergiliran masuk ke dalam ruangan 

dan ditanya seputar kegiatan internal dan 

eksternal dikampus maupun di 

masyarakat,keadaan keluarga dan lain-lain. Di 

tahap wawancara ini terlihat sekali pendaftar 

yang memang memiliki kemampuan dari segi 

public speakingnya sehingga itu memberi 

penilaian lebih untuk para pendaftar. 



79 
 

3) Tahap Survey Lokasi 

Tahap survey merupakan tahap dimana 

mengecek keaslian lampiran pendaftar dalam 

hal kondisi rumah. Pada umumnya seperti yang 

kita ketahui banyak pendaftar beasiswa mana 

pun yang memanipulasi terkait kondisi rumah. 

Oleh karena itu pihak BAZNAS terjun 

langsung ke lokasi rumah untuk memastikan 

apakah lampiran kondisi rumah sesuai dengan 

faktanya di berkas atau tidak. 

4) Tahap Akhir 

 Yakni dimana diumumkannya para 

pendaftar yang diterima atau dapat diberikan 

beasiswa dari BAZNAS Kota Bandar 

Lampung. Setelah melalui beberapa tahap dan 

seleksi yang ketat. Dari 130 pendaftar dari 

perguruan tinggi negeri Kota Bandar Lampung 

hanya 27 orang saja yang lolos atau dinyatakan 

mendapatkan beasiswa. Pendaftar yang lolos 

beasiswa ini adalah orang-orang terpilih yang 

memang sesuai dengan kriteria yang diinginkan 

pihak BAZNAS. 

 Biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang 

diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Bandar 

Lampung diserahkan secara tunai kepada 

masing-masing penerima beasiswa sesuai 

dengan nominal UKT yang dibebankan. 

Sistematika penyerahan biaya tersebut 

dilakukan dengan cara penerima beasiswa 

dipanggil ke Kantor BAZNAS dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Ketika sudah dibayarkan 

pihak BAZNAS meminta bukti hasil 

pembayaran dengan menyerahkan Fotocopy 

slip UKT sebagai tanda bahwa uang yang 
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diberikan benar-benar digunakan dengan 

semestinya. 

c. Tujuan program beasiswa BAZNAS Kota Bandar 

Lampung 

1) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa 

sampai selesai dan tepat waktu 

2) Menimbulkan dampak bagi mahasiswa dan 

calon mahasiswa lain untuk selalu 

meningkatkan prestasi dan kompetitif 

3) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi 

mahasiswa, khususnya mereka yang 

menghadapi kendala ekonomi 

4) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di 

perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak 

mampu secara ekonomi dan berpotensi 

akademik baik 

5) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan 

memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu 

berperan dalam upaya pemutusan mata rantai 

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 

d. Sasaran dan Bentuk beasiswa BAZNAS Kota 

Bandar Lampung 

Sasaran penerima beasiswa BAZNAS Kota 

Bandar Lampung yakni mahasiswa yang berdomisili 

di Kota Bandar Lampung dan sedang aktif 

menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri 

namun memiliki kendala ekonomi. Bentuk bantuan 

program beasiswa BAZNAS adalah bantuan sosial 

berupa uang yang diberikan kepada mahasiswa 

penerima beasiswa sebesar jumlah Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) yang diembannya. 

e. Penghentian bantuan program beasiswa BAZNAS 

Kota Bandar Lampung 

Pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat 

menghentikan bantuan program beasiswa apabila 

yang bersangkutan : 
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1) Telah menyelesaikan studi 

2) Pindah daerah dari Kota Bandar Lampung 

3) Cuti karena sakit atau alasan lain sehingga 

menghentikan perkuliahannya 

4) Menerima skorsing dari kampus 

5) Mengundurkan diri 

6) Mahasiswa lulus sebelum masa studi 

Sedangkan sanksi yang diberikan kepada 

penerima program beasiswa BAZNAS yang 

melakukan pelanggaran adalah pembatalan 

pemberian beasiswa. 

Sanksi yang diberikan kepada penerima program 

beasiswa BAZNAS yang melakukan pelanggaran 

adalah pembatalan pemberian beasiswa.
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97 Doni Peryanto,”Sistematika Beasiswa BAZNAS”, Wawancara, Oktober 

25,2021. 
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