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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan karena dengan mendapatkan pendidikan seoranng manusia 

dapat mengatahui berbagai macam hal yang diperlukan sebagai bekalnya dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, sikap sosial, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU RI 

No. 20 Th 2003)  

Mahasiswa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang 

belajar di perguruan tinggi (kbbi.web.id). Menurut Santrock. (2011) menyatakan 

bahwa mahasiswa dalam tahap perkembangannya sudah masuk pada masa 

emerging adulthood atau masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa dengan 

rentang usia 18-25 tahun. Pada masa ini, dalam perkembangannya, individu masih 

masih mencoba mencari karir apa yang sesuai dengannya, mencoba mencari jati 

diri mereka dan gaya hidup seperti apa yang ingin mereka jalani. 

Fenomena yang berkembang saat ini erat kaitannya dengan aktifitas 

mahasiswa adalah banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mahasiswa 

yang melakukan suatu kegiatan diluar kewajibannya sebagai seorang mahasiswa 
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yang sedang menuntut ilmu untuk mendapatkan gelar sarjana sebagai bekal untuk 

massa depannya.  

Fenomena mahasiswa kuliah sambil bekerja sudah banyak ditemukan 

dikalangan mahasiswa. Adapun faktor yang menyebabkan mahasiswa bekerja 

antara lain yaitu pada faktor ekonomi karena dengan bekerja mahasiswa akan 

sedikit mampu mengatasi masalah keuangan dalam membiayai perkuliahan 

sehingga dapat meringankan beban orang tua (Lubis,et all. 2015) 

Kuliah sambil bekerja memiliki dampak tersendiri bagi mahasiswa.  

Menurut Denura (2012). menjelaskan dampak positif pada mahasiswa yang 

bekerja, yaitu mendapatkan pengetahuan tentang berbagai macam pekerjaan, 

mengembangkan bakat, memiliki pengalaman, memperoleh keterampilan 

bertanggung jawab, melatih kemandirian, serta memperoleh uang untuk 

memenuhi kebutuhan. Wensly (2016) dalam penelitiannya mengenai dampak 

kuliah sambil bekerja, mewawancarai beberapa orang mahasiswa yang bekerja 

sebagai operator warnet, informan mengungkapkan bahwa dengan bekerja dapat 

menambah wawasan, pengetahuan, mendapatkan teman baru, dan dapat hidup 

mandiri sehingga mampu meringankan beban orang tua, adapun dampak negative 

yang diungkapkan oleh operator warnet yaitu terlambat masuk kuliah dan 

kurangnya waktu belajar. 

Mahasiswa yang bekerja dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu, 

mahasiswa yang melakukan pekerjaan pada paruh waktu dengan mengambil 

pekerjaan pada akhir pekan, pada malam hari dan masa libur semester. Adapun 

ketegori penuh waktu atau mengambil sebuah pekerjaan walau pada waktu proses 

perkuliahan sedang berjalan. 
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Fenomena mahasiswa yang bekerja juga terjadi dibeberapa Negara-negara 

lain diantaranya yang terjadi pada University of Lincoln yang berada di London, 

Inggris. Dari Hasil survey yang dilakukan oleh Endsleigh insurance and the 

National Union of Student Di university of Lincoln pada tahun 2015 (dalam 

Rahmanillah dan Qomariyah 2018:118) menunjukan  jumlah mahasiswa yang 

bekerja meningkat. Survey tersebut menyatakan bahwa dari 4.642 mahasiswa 

diketahui terdapat 77% mahasiswa yang bekerja, hal ini menyatakan bahwa 

mahasiswa yang bekerja naik 59% dari tahun sebelumnya. Penghasilan yang 

didapatkan oleh mahasiswa  rata-rata sekitar Rp.8,7 juta perbulan. Pada survey ini 

terdapat mahasiswa bekerja paruh waktu sebesar 86% dan 14% memilih untuk 

bekerja penuh selama periode perkuliahan, liburan ataupun keduanya. alasan 

mahasiswa bekerja yaitu karena salah memperkirakan biaya universitas, terutama 

biaya akomodasi dan sebagainya sekitar 56%, kemudian sekitar 87% menyatakan 

bahwa bekerja untuk mengembangkan keterampilan dan untuk memperkaya CV. 

Permasalahan yang terjadi pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja 

juga terdapat di Indonesia. Misalnya penelitian Elma Mardelina dan Ali Muhson 

pada mahasiswa S1 angkatan 2013 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan jumlah 205 orang informan. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa mahasiswa yang bekerja part-time memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap aktifitas belajar dan prestasi akademik. Mahasiswa yang 

bekerja part-time cenderung memiliki waktu yang lebih sedikit dalam belajar 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Canggih Mu’amar Khadafi (2017) 

pada Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya dengan jumlah 



 

4 

 

informan 100 orang. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil Koefien 

rxy=0,543, p=0,000(p<0,05). Hasil ini menunjukan ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara regulasi diri dengan tanggung jawab pribadi. Semakin 

tinggi regulasi diri maka semakin tinggi tanggung jawab semakin besar demikian 

sebaliknya. 

Nadya Rizkiyanti Rahmanillah dan Nurul Qomariyah (2018) pada 

Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma dengan jumlah informan 121. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Self Regulated Learning memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja. 

Di IAIN Kendari sendiri ada sejumlah mahasiswa yang  bekerja. Menurut 

data yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh Mu’min (2016:3-4) tentang 

mahasiswa yang bekerja pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Kendari dengan jumlah informan 107. Adapun sampel sumber data sebanyak 3 

orang dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa mahasiswa tersebut ada 

yang bekerja setiap hari, akhir pekan dan ada yang bekerja pada libur kuliah saja 

kemudian mahasiswa yang bekerja pada akhir pekan memiliki regulasi diri yang 

dalam belajar yang baik, mereka dapat mengatur waktu belajar dan mengerjakan 

tugas perkuliahan dengan baik. Disamping itu mereka juga memiliki prestasi 

belajar yang baik. 

Dalam kenyataannya, mahasiswa yang kuliah sambil bekerja ada yang 

tidak bisa mengatur waktu belajar atau tidak masuk dalam proses perkuliahan 

pada jadwal perkuliahan yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan nilai 

Indeks prestasi (IP) yang didapatkan sedikit. Dengan demikian mahasiswa 



 

5 

 

tersebut tidak bisa mengambil secara penuh mata kuliah yang ditawarkan pada 

semester berikutnya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu mahasiswa yang kuliah 

sambil bekerja yaitu MF angkatan 2018-2019 yang mengambil program studi 

Bimbingan Penyuluhan islam dan bekerja sebagai tekhnisi AC (Air Conditioner). 

menjelaskan bahwa waktu yang digunakan untuk belajar oleh informan hanya 

pada saat ada tugas dan masuk kuliah saja, sehingga nilai IPK yang didapatkan 

setiap semester terbilang kurang. Akibat dari kurangnya waktu belajar, IPK pada 

semester I adalah 3,29, IPK pada semester II 2,79, IPK yang dimiliki pada 

semester III adalah 1,72 dan IPK pada semester IV adalah 2,50. (Wawancara, 27 

Agustus 2020) 

Di Fakultas Syari’ah, menurut informasi yang diberikan oleh pengelola 

Andi Novita Mudriani Djaoe (9 September 2020) salah satu Program Studi pada 

Fakultas Syariah yaitu Program Studi Mu’malah dengan data yang telah 

dikumpulkan menyatakan bahwa terdapat 44 orang mahasiswa yang bekerja 

sambil kuliah pada semester berjalan saat ini yaitu pada semester ganjil 2020. 

Keterampilan dalam mengorganisir setiap kegiatan tentunya akan 

meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan agar proses yang berjalan dapat 

terkontrol dengan baik, begitu pula halnya yang terjadi dengan kehidupan  pada 

mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan, kehidupan seorang mahasiswa 

tentu harus memiliki pengaturan diri yang baik dalam belajar agar mendapatkan 

prestasi yang baik. Namun demikian, kehidupan seorang mahasiswa juga tidak 

bisa terhindarkan masalah ekonomi sehingga banyak dari mahasiswa yang 

mengambil sebuah inisiatif untuk bekerja sebagai sumber pendapatan untuk 
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menopang kehidupannya selama proses perkuliahan yang berjalan dan dapat 

mengurangi beban dari orang tua. 

Pengaturan diri biasa disebut dengan regulasi diri. Regulasi diri adalah  

proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku dan perasaan yang terus menerus 

dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Regulasi diri menurut 

Suryani (2004) bukan merupakan kemampuan mental seperti intelegensi atau 

keterampilan akademik seperti keterampilan membaca, melainkan proses 

pengarahan atau penginstruksian diri individu untuk mengubah kemampuan 

mental yang dimilikinya menjadi keterampilan dalam suatu bentuk aktivitas.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mu’min (2016), diketahui 

bahwa mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari yang 

bekerja berjumlah 107 orang. Mahasiswa tersebut ada yang bekerja setiap hari, 

akhir pekan dan ada yang bekerja pada libur kuliah saja. Mahasiswa yang bekerja 

pada akhir pekan memiliki regulasi diri dalam belajar yang baik. Mereka dapat 

mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas perkuliahan dengan baik. Di 

samping itu, mereka juga memiliki prestasi belajar yang baik. 

Data keseluruhan mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

terdapat 568 mahasiswa dengan spesifikasi Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam terdapat 64 pria dan wanita 70 orang dengan total 140, pada 

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam terdapat 40 pria dan wanita 77 

orang dengan total 117 kemudian Manajemen Dakwah terdapat 58 pria dan 66 

wanita dengan total 124 dan Ilmu Qur’an dan Tafsir terdapat 108 pria dan wanita 

85 orang dengan total 204 orang (Data Statistik FUAD, 23 November 2020). 
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Hasil observasi awal (20 Agustus 2020), terdapat 9 mahasiswa yang kuliah 

dan diketahui juga bekerja, Adapun informan  tersebut adalah R angkatan 2016 

yang bekerja sebagai Ojek Online, FR angkatan 2017 yang bekerja sebagai 

penjual dan juga membuat meubel lemari aluminium, YA angkatan 2019 yang 

bekerja sebagai pegawai hotel, dan Ar angkatan 2018 yang bekerja sebagai 

pelayan rumah makan, IJS angkatan 2017 yang bekerja sebagai imam masjid, WK 

yang bekerja sebagai jurnalis (Freelance), AAW angkatan 2016 yang bekerja 

sebagai tim kreatif kampus, S angkatan 2018 yang bekerja sebagai ojek online dan 

AF angkatan 2017 yang bekerja sebagai pengurus masjid. 

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang bagaimana regulasi diri mahasiswa yang bekerja 

dengan topik “Regulasi diri mahasiswa yang Bekerja pada Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Kendari”. 

2.1 Rumusan Masalah 
 

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa 

hal yang akan menjadi fokus penelitian yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi mahasiswa FUAD IAIN Kendari yang bekerja? 

2. Bagaimana deskripsi regulasi diri mahasiswa yang bekerja ? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi regulasi diri mahasiswa yang bekerja? 

3.1 Tujuan dan Manfaat 
 

3.1.1. Tujuan penelitian 

Merujuk dari rumusan yang telah ada, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui deskripsi mahasiswa FUAD IAIN Kendari yang bekerja. 

2. Untuk mengetahui deskripsi regulasi diri mahasiswa yang bekerja. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi regulasi diri 

mahasiswa yang bekerja.  

3.1.2. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat  Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari 

terkhusus mahasiswa Program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

sebagai bahan ajar pada Bimbingan dan Penyuluhan. 

2. Memberikan sumbangan ilmiah kepada Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

3. Sebagai referensi pada para peneliti yang ingin melanjutkan penelitian 

pada regulasi diri mahasiswa yang sedang bekerja, serta menjadi bahan 

kajian lebih lanjut. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat : 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan ilmu tentang regulasi diri 

mahasiswa yang sedang bekerja pada Fakultas Ushuludin Adab dan 

Dakwah 
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2. Bagi mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan tentang regulasi diri mahasiswa 

yang bekerja di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. 

4.1 Definisi Operasional 

Definisi operasional berfungsi untuk menghindari terjadinya kesalahan 

dalam memahami makna judul penelitian ini maka penulis mendefinisikan 

beberapa istilah sebagai berikut. 

1. Regulasi diri adalah proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku dan 

perasaan yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) adalah orang 

yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari pada Program Reguler Strata 1 (S1). 

3. Kuliah dan bekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang mahasiswa yang dimana mahasiswa tersebut kuliah 

dan juga mengambil pekerjaan pada sela waktu kuliah dengan berbagai motif. 

 

 

 


