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A. PENDAHULUAN 

I. Lalar Belakang 

Mahasiswa mcrupakon suotu kclompok dalam lllliSyarakot ynng memperoleh 

statusnya karenn ikotan dcn&nn perguruon tinggi. Mnhasiswn juga merupnknn cnlon 

inttlektual atau cendekiav.1111 muda d.11tun suatu lapisan masyaraknt YIUIB scring kali 

syarat dengan berbaj:ni pmi1kat Mahasiswa sadar bahv. a mc:ncari bekal IDltul 

mcnjadi lamm inu:lektual di lo.emudilln hari tidak banya dengnn mcngcjar ilmu dan 

l;cpandaian. tetapi juga melalui mtcraksi sosinl dan melakukan se:~uotu bagi 

kchidupan kcmanusillllll ynitu pcnyesunian diri. 

Menurut Sofyon S. Willis ( 1994) pcnyesuainn diri adnlah kemnmpuM 

seseorang untuk hidup don bo:rgaul sccara wnjar terbad.1p lingkungnnnya, sehingsa ia 

merasa puas u:rbadap dmnya doJ.n tcrbadap lingkungannya IIIli pcnting yang 

dibutuhkan indi\.idu untuk mend:lpat prestaSi belajar > ang bllik odalah l.emampuan 

indi'idu dalam menyeS\WW din dcngan sejumlah thl.:1or el. .. stemal. Pen)esuaian diri 

tc:rscbut meliputi: pcnycsuainn diri tcrhadap dosen, pcnyl!suaian o.liri tcrhadap mala 

kulinh, penyesuainn d1ri t~·rhndap Ieman sebaya, dan pcn)·csuoinn d1rl lcrhadop 

lingkungan kampus. 

RealitaS yang harus dihad:lpi adalah proses pcrubahan jcnjan& pcndidikan 

)"IU!g relliJ3SU1: di dalamnya ao.l.mya pcmantapan starus dan io.lcntitaS pada diri 

mahasiswa yang mendorong mahasi~wa untuk meci.ngkatkan kemampuan pcranannya 

KSUai dengan status pcndtdiklln baru yang scdang ditempuh. 
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Pada dasamya pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu 

~ menjadi manusia yang berakhlnk, bertal·wa, berilmu. kreatd~ dan berani 

bcr.anggung jawab sena menjndi warga Negara yang demokrntis. Untuk 

me' ujudkan tujunn pendidiknn terscbut diperlukan pendidik yang tcrdiri dari: guru, 

dosm. konselor, parnong belojar, instruktur, dan lain-lain. Dan untuk itulo.h didirlkan 

bnbaga pcodidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lcmbaga 

pcndidikan lain } ang bcrkualitas untuk mengembangkan kemnmruan indi\'idu. 

Pengembangan potcnsi mahasiswa salah satu v.ujudn)a dapat dilihat dati 

pcncapaian prestasi belajar yang telah dicapai. Untuk memperolch hasil belajar yang 

optimal individu dituntut untuk dnpat mcnyesuaikan diri dengan tuntutan dimana 

mcreka belajar. Penycsuaian diri tcrsebut meliputi : penyesuaian diri terhadap mata 

pclajaran. penyesuaian diri terhadnp dosen, penyesuaian diri tcrbadap ternan sebaya, 

pc:n)esuaian diri tetbadnp Ungkungan kampus. dan lain-lain. 

PreslaSi belajar berkaitan erat dengan kualilaS pcndidikan. Preswi iru tidak. 

=.gkin diacapai atau dihasilkan oleh seseorang selama i.a tidak melnlcukan kegiatan 

dcngan sungguh-sw\gguh atau dengan peljuangan yang gigih. Oalam kenyataannya 

muuk mendapatkan prestasi bclnjar tidak semudah membalikkan tclapak tangan, 

tetapi hams penuh perjuangnn dan bcrbagai rintangao dan hambatan yang harus 

dihadapi untuk mencapainya. Hru~ya dengan keuletan. keglgiban dan optimisme 

~ itu dapat tercapai. 

Prestasi belajar mct'llpakan basil dari suaro usaha, kemampuan. dan sikap 

scseorang dalam menyelesaikan suatu hal di bidang pendidikan Arifin (1991). 




