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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan agar menjadi lebih baik demikian 

juga pendidikan di Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kaltim bertujuan agar 

menghasilkan bidan yang memiliki kompetensi dan professional. Hal ini dapat dicapai jika 

mahasiswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa II, IV dan VI D-III 

Kebidanan Balikpapan.  

Desain yang digunakan Cross Sectional dengan jenis penelitian Observational 

Analitik. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengambilan  total sampling yaitu seluruh mahasiswa semester II, IV dan VI sebanyak 148 

orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisa data univariat 

menggunakan nilai tendensi sentral, analisa bivariate menggunakan korelasi linear sederhana 

dan analisa multivariat menggunakan regresi linear berganda.  

 

PENDAHULUAN 

 Motivasi memegang peranan yang penting dalam proses belajar.  Keinginan atau 

dorongan untuk belajar ini sering di istilah dengan motivasi belajar. Hal ini sesuai Winkel 

(1984:27) bahwa ” Motivasi balajar adalah keseluruhan daya penggerak belajar dan yang 

membagikan arah pada kegiatan belajar itu sendiri maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa 

tercapai”. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan meliputi dua hal yang sangat 

esensial sifatnya yaitu mengetahui apa yang akan dipelajari dan memahami mengapa hal 

tersbut dapat dipelajari. Berpihak pada dua dorongan hal itulah dijadikan permukaan yang 

sangat baik untuk kegiatan belajar seseorang, sebab tanpa adanya dorongan maka akan 

kecendrungan tidak berhasil seseorang dalam proses belajarnya. Dari kutipan tersebut dapat 

diperjelas bagi kita betapa pentingnya motivasi belajar tersebut harus dibangkitkan oleh 

orang tua dan guru dalam proses belajar mengajar, tapi setelah kita amati ke kelas-kelas 

ternyata masih banyak siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. 

 



 
 

 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian survey yang bersifat analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional.   Dalam penelitian ini variabel sebab/risiko dan 

variabel akibat/kasus yang terjadi pada objek diukur/dikumpulkan dalam waktu yang 

bersamaan,sehingga hasil yang dipe-roleh lebih cepat didapatkan dan tidak memerlukan 

banyak waktu serta tidak memaksa subjek untuk mengalami faktor yang diperlukan yang 

bersifat merugikan kesehatan (Bhisma Murti, 1997). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Prodi D-III Kebidanan 

Balikpapan Semester II, IV dan IV sebanyak 148 mahasiswa. 

Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Kuesioner 

yang diberikan kepada responden menggunakan teknik pengumpulan data berupa daftar 

pertanyaan dan chek list. Analisa Univariat  untuk menjelaskan dari masing-masing variabel 

baik variabel terikat dan variabel bebas yaitu motivasi belajar dan prestasi belajar 

mahasiswwa. Analisa Bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel terikat yaitu 

motivasi belajar dan variabel tidak terikat yaitu prestasi belajar dengan menggunakan uji 

korelasi Chi square. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian diperoleh terdapat hubungan yang signifikan minat dengan motivasi 

belajar (signifikan 0,000), terdapat hubungan yang signifikan dukungan orang tua dengan 

motivasi belajar (signifikan 0,000), terdapat hubungan yang signifikan dukungan dosen 

dengan motivasi belajar (signifikan 0,000), terdapat hubungan yang signifikan lingungan 

kampus dengan motivasi belajar (signifikan 0,000), terdapat hubungan yang signifikan 

minat, dukungan orang tua dan dukungan dosen dengan motivasi belajar (signifikan 0,000) 

tetapi lingkungan kampus tidak berpengaruh signifikan, faktor yang paling dominan adalah 

minat dengan nilai signifikan 0,000. Kesimpulan secara bivariat ada hubungan minat, 

dukungan orang tua, dukungan dosen, lingkungan kampus dengan motivasi belajar, secara 

multivariate ada hubungan minat, dukungan orang tua dan dukungan dosen dengan motivasi 

belajar. Masukan yang diberikan Poltekkes Kemenkes membuat program-program yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, meningkatkan kompetensi dosen melalui 

pendidikan dan pelatihan, meningkatkan sarana dan prasarana, saran kepada mahasiswa agar 

meningkatkan motivasi dan minat belajar, bagi peneliti harus berusaha mengembangkan 



 
 

 
 

potensi diri, aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mengevaluasi mengenai 

dukungan terhadap mahasiswa selama ini. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian ini terdapat hubungan antara minat dengan motivasi belajar 

mahasiswa semester II, IV dan VI  Prodi D-III Kebidanan Balikpapan jalur umum regular 

Tahun 2016 yang ditunjukkan dengan nilai korelasi yang kuat  ry1 = 0,799. Variasi atau 

kontribusi yang diberikan minat terhadap motivasi belajar adalah sebesar 63.9%. 

Terdapat hubungan antara dukungan orang tua dengan motivasi belajar mahasiswa 

semester II, IV dan VI Prodi D-III Kebidanan Balikpapan jalur umum regular Tahun 2016 

yang ditunjukkan dengan nilai korelasi yang sangat kuat  ry1 = 0,973. Variasi atau kontribusi 

yang diberikan dukungan orang tua terhadap motivasi belajar adalah sebesar 94.7%. 

Terdapat hubungan antara dukungan dosen dengan motivasi belajar mahasiswa semester II, 

IV dan VI Prodi D-III Kebidanan Balikpapan jalur umum regular Tahun 2016 yang 

ditunjukkan dengan nilai korelasi yang sangat kuat  ry1 = 0,976. Variasi atau kontribusi yang 

diberikan dukungan dosen terhadap motivasi belajar adalah sebesar 95.2%. 

Terdapat hubungan antara lingkungan kampus dengan motivasi belajar mahasiswa 

semester II, IV dan VI Prodi D-III Kebidanan Balikpapan jalur umum regular Tahun 2016 

yang ditunjukkan dengan nilai korelasi yang sangat kuat  ry1 = 0,963. Variasi atau kontribusi 

yang diberikan lingkungan kampus terhadap motivasi belajar adalah sebesar 92.7%. Faktor 

yang paling dominan berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa Semester II, IV dan 

VI Prodi D-III Kebidanan Balikpapan jalur umum regular Tahun 2016 adalah variabel minat 

karena memiliki nilai signifikan 0,000 < α 0.05.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian signifikan  ada hubungan secara bersama-sama antara minat, 

dukungan orang tua dan dosen dengan motivasi belajar tetapi lingkungan kampus tidak 

berpengaruh signifikan. Faktor paling dominan adalah minat belajar dengan nilai signifikan 

0,000 sedangkan dukungan orang tua  nilai sig. 0.025, dukungan dosen nilai sig. 0.041 dan 

lingkungan kampus tidak signifikan dengan nilai 0,101. 
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