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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motif Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad” 

Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengaruh Motif biologis, motif organismis, 

motif sosial dan motif transedental terhadap waktu penyelesaian studi mahasiswa di 

program Pascasarjana Unpad. 

Metode Penelitian yang digunakan adalah survey eksplanatori, dengan instrumen 

penelitian angket. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif yang mempunyai pengaruh 

paling besar terhadap waktu penyelesaian studi mahasiswa di program pascasarjana 

Unpad ialah motif sosial. 

 Saran dan rekomendasi yang diambil dari hasil penelitian ialah harus 

dipertimbangkan para mahasiswa yang bekerja supaya mereka dibebaskan dari tugas 

sehari-hari mereka kemudian penunjukkan dosen pembimbing disesuaikan dengan 

masalah dan kajian ilmu yang mahasiswa pelajari.Ada penghargaan bagi mahasiswa yang 

berprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The title of this research is “ The Influence of  Motif  To Time of  Solving Of Study 

Student In  Program of Pascasarjana Unpad" 

The goal this research is to know  Influence of  motif of  biologis, motif of 

organismis, social motif and motif of transedental to time of solving of student study in 

program of Pascasarjana Unpad. 

The menthod is uses eksplanatori survey, Instrument of research is questionnaire. 

The result of this research show that that motif having biggest influence to time of 

is solving of student study in program of pascasarjana Unpad is social motif. 

Sugestion and recommendation of this research are have to be considered by all 

laboring student so that they are struck from everyday duty of them later;then indicator 

of counsellor lecturer adapted for science study and problem which is student study. Give 

appreciation to student which is have achievement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 

Perubahan Keempat Tahun 2002, mengenai Pendidikan dan kebudayaan, tak henti-henti 

pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengikuti pendidikan dalam upaya 

mewujudkan salah satu cita-cita Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk itu masyarakat yang peduli akan pentingnya pendidikan berusaha dan berlomba-

lomba untuk mendapat kesempatan mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. 

Ibarat pepatah “Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina”, kini kaum peduli 

pendidikan tengah berupaya untuk mencari ilmu di manapun tempatnya selama yang 

didapat sesuai dengan yang diharapkan dengan mempertaruhkan segala kemampuan baik 

jasmani, rohani, intelektual maupun materi. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan yang 

hampir seragam yaitu meningkatkan kemampuan dengan menempuh pendidikan sebagai 

bekal yang dapat diaplikasikan di dalam bidang pekerjaannya masing-masing dan 

kompensasi materi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. 

Sejak dulu Kota Bandung selain dijuluki sebagai Kota Kembang juga dikenal 

sebagai Kota Pendidikan. Kota Bandung memiliki puluhan Perguruan Tinggi baik negeri 

maupun swasta dan ratusan lembaga pendidikan lanjutan setelah Sekolah Menengah Atas 

yang menawarkan berbagai bidang keilmuan, termasuk Perguruan Tinggi yang 

menawarkan program pendidikan lanjutan setelah Starata 1 atau program pascasarjana. 



Universitas Padjadjaran, merupakan salah satu Universitas Negeri yang 

menawarkan program pascasarjana. Program Magister di Universitas Padjadjaran mulai 

diselenggarakan pada tahun Akademik 1979/1980 dan diselenggarakan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 / 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 / 1990 dan 

peraturan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 0311 / 0 / 1991, Nomor 0436 / 0 / 1992, Nomor 036 / U / 1993, Nomor 053 / U / 

1993 dan Nomor 056 / U / 1994 .  

Saat ini Unpad memiliki 12 Program Studi dan 49 Bidang Kajian Ilmu dan 

Konsentrasi. Dengan pilihan bidang ilmu yang beragam dan didukung oleh staf pengajar 

yang telah memiliki kaliber Nasional dan Internasional tidak mengherankan jika Program 

Pascasarjana Unpad banyak diminati oleh kalangan akademisi dan praktisi yang berasal 

dari luar Kota Bandung bahkan luar Pulau Jawa yang notabene di kota asalnya pun 

terdapat universitas yang menyelenggarakan program pascasarjana. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Akademik PPS Unpad, terlihat 

adanya peningkatan jumlah peminat PPS setiap tahunnya terutama untuk Program Studi 

dari bidang-bidang ilmu sosial. Selain itu jumlah peminat yang berasal dari luar pulaupun 

jumlahnya meningkat cukup significant. Maka ada kecenderungan rata-rata rasio 

mahasiswa PPS yang berasal dari Kota Bandung dengan Mahasiswa yang berasal dari 

luar Kota Bandung mencapai 1 :  5 di setiap Bidang kajian Ilmu-Ilmu  Sosial. 

Sebuah fenomena menarik yang patut diamati dari mahasiswa PPS Unpad ini, 

yaitu adanya kecenderungan mahasiswa yang berasal dari luar kota, menyelesaikan masa 

studi lebih cepat dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari Kota Bandung 

sendiri. Sebagai contoh untuk Bidang kajian Ilmu Komunikasi angkatan Tahun 2000 



hanya 11% dari 27 orang yang telah memperoleh gelar magister dan berasal dari Kota 

Bandung, sisanya lulusan angkatan tersebut berasal dari luar kota seperti, Garut, Bogor, 

Yogyakarta, Madiun,  Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, Pontianak, 

Ambon, dan lain sebagainya. 

Ada beberapa faktor yang mendorong mahasiswa PPS yang berasal dari luar kota 

untuk mempercepat masa studinya, antara lain; biaya kost yang besar, kerinduan pada 

keluarga yang ditinggalkan, pekerjaan yang siap menanti untuk ditangani, jabatan baru 

yang akan dipegang sehabis studi dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor yang mendasari 

penundaan penyelesaian studi yang dialami oleh mahasiswa PPS yang berasal dari Kota 

Bandung antara lain, tugas-tugas rutin kantor yang membutuhkan konsentrasi, kewajiban 

dalam rumah tangga yang membutuhkan perhatian, kebuntuan mencari bahan penulisan 

thesis, dan proses bimbingan thesis yang berkepanjangan serta faktor-faktor lainnya. 

Mengacu pada pernyataan-pernyataan diatas maka dapat terlihat banyaknya faktor 

yang mempengaruhi masa penyelesaian studi bagi mahasiswa PPS berdasarkan situasi 

dan kondisi dalam kehidupan yang dijalani sehari-hari. Maka apabila bagi mahasiswa 

perantauan tugas rutin sehari-hari baik di dalam keluarga maupun kantor tidak menyita 

perhatian karena secara tidak langsung dengan terpisahnya lokasi untuk sementara masala 

rutin di atas dapat ditunda, sedangkan bagi mahasiswa yang berasal dari Kota Bandung 

yang memiliki keluarga dan pekerjaan yang berada dalam kota yang sama, rutinitas 

tersebut seolah-olah tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu kami tertarik untuk 

meneliti motif yang mempengaruhi Mahasiswa Terhadap Waktu Penyelesaian Studi Di 

Program Pascasarjana Unpad. 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan fenomena diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Sejauhmana Pengaruh Motif Terhadap Waktu 

Penyelesaian Studi Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad?” 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Selanjutnya dari permasalah tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Sejauhmana Pengaruh Motif Biologis Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad. 

2. Sejauhmana Pengaruh Motif Organismis Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad. 

3. Sejauhmana Pengaruh Motif Sosial Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad. 

4. Sejauhmana Pengaruh Motif Transedental Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa di Program Pascasarjana Unpad. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara mendalam, sistematis dan 

menggambarkan serta menjelaskan tentang sejauhmana Pengaruh Motif Terhadap Waktu 

Penyelesaian Studi Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad. 

1.4.2 Tujuan Penelitian 



1. Untuk mengetahui Sejauhmana Pengaruh Motif Biologis Terhadap Waktu 

Penyelesaian Studi Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad? 

2 Untuk mengetahui Sejauhmana Pengaruh Motif Organismis Terhadap Waktu 

Penyelesaian Studi Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad? 

3 Untuk mengetahui Sejauhmana Pengaruh Motif Sosial Terhadap Waktu 

Penyelesaian Studi Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad? 

4. Untuk mengetahui Sejauhmana Pengaruh Motif Transedental Terhadap Waktu 

Penyelesaian Studi Mahasiswa di Program Pascasarjana Unpad. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian  

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.5.1 Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu 

komunikasi, khususnya sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi dan pengaruh 

motif terhadap waktu dalam menyelesaikan studi. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

• Memberikan masukan kepada lembaga pendidikan untuk memotivasi 

mahasiswanya agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan 

• Memberi masukan pada mahasiswa yang tengah menempuh studi agar 

termotivasi untuk menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang berlaku. 

 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 Psikologi kognitif menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang aktif 

mengolah informasi (pesan) yang menerpa dirinya. Manusia  memberikan makna pada 

pesan yang diterimanya sesuai dengan persepsi dan kerangka perseptualnya, tanpa 

pemaknaan oleh organisme, sebuah pesan tidak akan memiliki arti (Liliweri, 1994 : 88). 

Konsepsi psikologi kognitif (Rakhmat, 1985: 22) memandang manusia sebagai makhluk 

yang aktif , ia selalu berusaha memahami lingkungannya, maka manusia dapat dikatakan 

sebagai makhluk yang selalu berfikir (Homo Sapiens).   

Psikologi kognitif menganalisis gejala-gejala kehidupan mental (psikis) yang 

berkaitan dengan cara berfikir manusia (Winkel, 1995 : 106), namun yang menjadi alat 

pengetahuan bagi manusia adalah jiwa (mind karena jiwa manusialah yang menafsirkan, 

mendistorsi dan memberi makna (Rakhmat, 1985 : 33) maka faktor berfikir ditempatkan 

lebih tinggi daripada sekedar pengalaman inderawi (Yusup, 1990 : 43), selain itu juga 

dinyatakan bahwa pikiran atau jiwa manusialah yang mengisyaratkan kapasitas dan 

sejauhmana manusia sadar akan diri mereka sendiri, siapa dan apa mereka, objek di 

sekitar mereka dan makna objek tersebut bagi mereka (Mulyana, 2001 : 84).  

Manusia sebagai makhluk yang dinamis selalu berusaha untuk melakukan 

perubahan di dalam kehidupannya ke arah yang lebih baik,salah satu upaya manusia 

untuk melakukan perbaikan kehidupannya dengan jalan mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman sebanyak-banyaknya baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. 

Satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia tingkat pendidikan 

dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik, 



untuk itu kini masyarakat Indonesia yang menyadari akan hal itu tengah berupaya untuk 

dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, salah satunya dengan melanjutkan studi 

ke jenjang magister. 

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Indonesia membuka 

kesempatan selebar-lebarnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakatnya di 

berbagai bidang dengan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk melanjutkan studi 

antara lain dengan pemberian beasiswa bagi yang mampu dan mau melanjutkan 

pendidikan. Namun sayangnya kadang kala kesempatan tersebut tidak termanfaatkan 

secara maksimal, misalnya masa studi yang ditempuh tidak sesuai dengan aturan yang 

seharusnya sehingga munculah istilah mahasiswa abadi bagi mahasiswa yang tak kunjung 

usai kuliahnya. 

Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain motif menyelesaikan 

studi yang rendah di kalangan mahasiswa abadi ini, selain faktor0faktor teknis lainnya. 

Motif manusia digolongkan ke dalam 4 kategori yaitu,motif biologis, organismis, sosial 

dan transendental (rakhmat, 1985 : 320). Motif dan imbauan motifnya dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Biologis 

• Lapar dan Dahaga 

• Lelah 

• Seks 

• Keamanan 

2. Organismis 

• Ingin Tahu 

• Prestasi 

 

3. Sosial 



• Kasih Sayang 

• Harga Diri 

• kekuasaan 

4. Transendental 

• Rasa Agama  

• Filosofis 

 

Motif yang berkaitan dengan masalah penyelesaian studi yang diamati dalam 

penelitian ini adalah keamanan yang termasuk kedalam motif biologis, prestasi yang 

termasuk ke dalam motif organismis dan harga diri yang termasuk ke dalam motif 

sosial.Dua halterakhir termasuk ke dalam tataran motif psikologis (Rakhmat, 1985 : 320). 

Motif merupakan hal yang prinsip dalam proses belajar seorang manusia, karena menurut 

Miller dan Dollard (Bandura, 1977 : 36), terdapat empat prinsip dasar dalam proses 

belajar, yaitu: 

1. Dorongan (drive) 

2. Isyarat (cue) 

3. Tingkah laku – balas (responce) 

4. Ganjaran (reward) 

Sehingga untuk mengamati besaran motif yang memiliki pengaruh pada proses 

penyelesaian studi seorang mahasiswa program pascasarjana Unpad, maka dimensi dan 

indikator peneltian yang digunakan akan berkiblat pada uraian mengenai motif yang 

menjadi variabel penelitian. 

 

 

 



BAB III  

METODOLOGI  PENELITIAN 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode survey eksplanatori yang bertujuan  untuk 

menjelaskan hubungan sebab akibat dan pengujian hipotesis, maka melalui data, akan 

dijelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis 

(Singarimbun & Effendi, 1989 : 4 - 5). Melalui metode survey ini, dilakukan 

pengumpulan data lapangan, menggambarkan dan menganalisis data dengan bantuan 

analisis statistika yang relevan, dan selanjutnya dibuat kesimpulan tentang arti data 

tersebut. 

Penelitian ini mengumpulkan data dari data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner. Kuesioner adalah 

seperangkat pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan 

tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai arti dalam menguji hipotesis 

(Nazir, 1988 : 248).  

Kuesioner penelitian ini terdiri dari pertanyaan tertutup (close form 

questionnaire), yaitu : Pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan, sehingga tinggal 

memberi tanda. Penentuan skor atas jawaban pertanyaan yang bersifat tertutup dari 

kuesioner yang diajukan pada responden, dibuat dengan menggunakan skala Likert. Cara 

pengukurannya dengan memberikan pertanyaan yang menggunakan rancangan jawaban, 

sebagai berikut : SS  = sangat setuju, S = setuju, R = ragu-ragu, TS = tidak setuju, STS = 

sangat tidak setuju (Mueller, 1986 : 24).   



Selain itu, penelitian ini mengutamakan adanya kelengkapan informasi yang 

dikumpulkan sehingga memudahkan untuk memahami fenomena sosial yang diamati 

dengan bersumber pada data dari lembaga pendukung/terkait, dan studi kepustakaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program pascasarjana Program Studi 

Ilmu Sosial Angkatan 2000. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random 

sampling dengan penentuan jumlah sampel minimal yang menggunakan rumus Yamane. 

 

Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Arikunto, 1998 : 

67). Berdasarkan kerangka teori dan konsep-konsep yang relevan dan kerangka pikiran 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :  

1. Terdapat Pengaruh Motif Biologis Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad 

2. Terdapat Pengaruh Motif Organismis Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad 

3. Terdapat Pengaruh Motif Sosial Terhadap Waktu Penyelesaian Studi Mahasiswa 

Di Program Pascasarjana Unpad 

4. Terdapat Pengaruh Motif Transedental Terhadap Waktu Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Di Program Pascasarjana Unpad 

 



 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Uraian berikut ini hasil penelitian mengenai Pengaruh motif terhadap waktu 

penyelesaian studi mahasiswa di Program Pascasarjana Unpad.Pembahasan hasil 

penelitian ini berdasarkan angket yang disebarkan kepada sejumlah responden yang 

terpilih yakni 45 orang yang mengembalikan angket tersebut. 

  

4.1 Analisis Data Deskriptif Responden  

 

TABEL I 
Jenis Kelamin Responden  

 
No Jenis Kelamin f % 
1 Laki-laki 16 35.4 
2 Perempuan 29 64.4 

 Jumlah 45 100.0 
                     
 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki ialah sebanyak 16 

orang yaitu  35,4% dan perempuan sebanyak 29 orang yaitu 64,4%.  

 Kenyataan ini menunjukkan bahwa perempuan masih mendominasi untuk 

melanjutkan kuliah sampai jenjang S2 karena kebanyakan mahasiswa program 

Pascasarjana memiliki pekerjaan sebagai staf pengajar , pekerjaan staf pengajar 

merupakan profesi yang banyak diminati oleh perempuan karena mereka bisa membagi 



waktu sehingga waktu untuk keluarga banyak..Kondisi secara statistik di Indonesia 

jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. 

 

TABEL 2 
Usia Responden 

 
              

No 
Usia f % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

< 25 tahun 
25 – 30 tahun 
31 – 35 tahun 
36 – 40 tahun 
41 -  45 tahun 
     > 45 tahun 

2 
24 
12 
4 
3 
0 

  4.4 
53.3 
26.7 
  8.9 
  6.7 

0 
 Jumlah 

 
45       100.0 

    

 Tabel diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak pada usia yakni 25  

sampai dengan 30 tahun, dan 31-35 tahun. Usia ini dinilai masih produktif untuk 

menjalankan aktivitas.   

“ ……dasar pembagian jenjang ekonomis adalah 0 – 15 tahun merupakan 
umur yang belum produktif, sedangkan jenjang usia 15 – 50 tahun adalah 
merupakan kelompok usia produktif yang penuh dan jenjang usia 50 tahun ke 
atas adalah kelompok umur yang tidak produktif lagi. “ (Subang dan 
Djaldjoeni, 1981 : 35). 
 
Di lihat dari sisi psikologi perkembangan, pada tingkat usia tersebut manusia 

mempunyai keinginan kuat untuk berhasil, mereka akan mencapai puncaknya pada 

usia ini dan meningkat hasil dari masa-masa persiapan dan kerja keras yang 

dilakukan sebelumnya (Hurlock, dalam Monks dan Knoers,1998). 

 
 

 
 



 
 
 

TABEL 3 
Pekerjaan Responden 

 
            

No 
Pekerjaan f % 

1 
2 
3 
4 

Staf pengajar 
Pegawai swasta 
Wiraswasta 
Tidak bekerja 

31 
1 
6 
7 

69.0 
2.2 

13.3 
15.5 

 Jumlah 83 100,0 
                                   

 Mayoritas pekerjaan responden ialah staf pengajar yaitu sebanyak  69,0% atau 

sebanyak 31 orang.  orang.Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pekerjaan mereka ialah 

sebagai staf pengajar karena sudah menjadi keharusan salah satu syarat menjadi dosen 

atau staf pengajar ialah minimal S2.hanya sedikit saja mahasiswa program pascasarjana 

yang berprofesi sebagai wiraswastawan  yaitu hanya 13,3 % atau sebanyak enam orang, 

dan hanya sedikit mahasiswa yang belum bekerja tapi mereka berminat untuk bekerja 

sebagai staf pengajar yaitu sebanyak 7 orang atau 15.5%.Hanya satu orang berprofesi 

sebagai  pegawai swasta  hal ini disebabkan jenmjang pendidikan tidak terlalu penting 

dalam menunjang pekerjaan di perusahaan swasta. 

 

TABEL 4 
Asal daerah Responden 

 
            

No 
Pekerjaan f % 

1 
2 

Bandung 
Luar Bandung 
 

15 
30 

33.4 
66.6 

 Jumlah 45 100.0 
 



Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden kebanyakan berasal dari luar 

kota Bandung yaitu sebanyak 30 responden atau sekitar 66.6%. Mahasiswa yang berasal 

dari kota Bndung hanya 15 responden atau hanya 33,4 %. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Akademik PPS Unpad, terlihat 

adanya peningkatan jumlah peminat PPS setiap tahunnya terutama untuk Program Studi 

dari bidang-bidang ilmu sosial. Selain itu jumlah peminat yang berasal dari luar pulaupun 

jumlahnya meningkat cukup significant. Maka ada kecenderungan rata-rata rasio 

mahasiswa PPS yang berasal dari Kota Bandung dengan Mahasiswa yang berasal dari 

luar Kota Bandung mencapai 1 :  5 di setiap Bidang kajian Ilmu-Ilmu  Sosial. 

Saat ini Unpad memiliki 12 Program Studi dan 49 Bidang Kajian Ilmu dan 

Konsentrasi. Dengan pilihan bidang ilmu yang beragam dan didukung oleh staf pengajar 

yang telah memiliki kaliber Nasional dan Internasional tidak mengherankan jika Program 

Pascasarjana Unpad banyak diminati oleh kalangan akademisi dan praktisi yang berasal 

dari luar Kota Bandung bahkan luar Pulau Jawa yang notabene di kota asalnya pun 

terdapat universitas yang menyelenggarakan program pascasarjana. 

 

4.2  Analisis Data Deskriptif  Penelitian   

TABEL 5 
Faktor Makanan dan Minuman 

 
No Faktor makanan dan minuman mempengaruhi waktu 

penyelesaian studi. 
f % 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

3 
8 
2 

24 
8 

6.7 
17.8 
4.4 

53.3 
17.8 

 Jumlah 45 100.0 



 

 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden dalam menyelesaikan studinya 

kebanyakan tidak terpengaruh oleh faktor makanan yang ada di Bandung yaitu sebanyak 

32 orang atau sebesar  71.1 persen. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa program 

pascasarjana yang berasal dari luar Bandung . dapat menerima dan beradaptasi dengan 

makanan yang ada di Bandung.Karena di Bandungpun sudah banyak restoran atau rumah 

makan yang menyediakan makanan ciri khas dari berbagai daerah di Indonesia.Kita dapat 

menemukan begitu banyak rumah makan Padang atau ada beberapa restoran yang 

menyajikan makanan khas Aceh maupun makanan khas Sulawesi. 

 Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju berjumlah 11 orang yaitu 

sekitar 24,5%. Mereka yang tidak cocok dengan makanan khas Sunda biasanya lebih 

memilih memasak sendiri selain bisa menyesuaikan dengan citarasa dan keinginan 

sendiri juga dapat menghemat pengeluaran mereka, karena kalau memasak sendiri biaya 

yang mereka keluarkan lebih sedikit daripada kalau  mereka membeli di rumah makan 

atau warung nasi. 

TABEL 6 
Pengaruh Pekerjaan terhadap penyelesaian  studi  

 
��� Pekerjaan responden mengganggu waktu 

penyelesaian studi 
f % 

1 
2 
3 
4 

  5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

5 
14 
3 

20 
3 

11.1 
 31.1 
6.7 

44.4 
6.7 

 Jumlah 45 100,0 
 
 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang setuju dan tidak setuju 

terhadap pernyataan pekerjaan dapat mengganggu waktu penyelesaian studi jumlahnya 



tidak terlalu banyak perbedaan.Responden yang setuju dan sangat setuju pada pernyataan 

bahwa pekerjaan mereka dapat mengganggu waktu studi berjumlah 19 orang atau 42.2%, 

jumlahnya lebih sedikit dibandingkan responden yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju yaitu sebanyak 23 0rang  atau sekitar 51.1%.  

Responden yang sangat setuju dan setuju bahwa pekerjaan mengganggu waktu 

penyelesaian studi terutama diutarakan oleh mereka yang berasal dari kota Bandung dan 

kota - kota yang ada di sekitar Bandung, seperti Cirebon, Sumedang, Cianjur dan Jakarta. 

Selama mereka melanjutkan studi, mereka tidak dibebaskan dari tugas mereka. 

Kebanyakan mereka berprofesi sebagai dosen jadi tetap harus mengajar, sehingga mereka 

sering kewalahan membagi waktu untuk mengajar dan belajar.   

Responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pekerjaan 

mengganggu waktu penyelesaian studi terutama diutarakan oleh mereka yang berasal dari 

luar daerah Jawa Barat. Selama mereka melanjutkan studi, mereka  dibebaskan dari tugas 

mereka.    

Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa yang berasal dari luar daerah Jawa 

Barat, menyelesaikan masa studi lebih cepat dibandingkan dengan mahasiswa yang 

berasal dari Kota Bandung sendiri. Sebagai contoh untuk Bidang kajian Ilmu Komunikasi 

angkatan Tahun 2000 hanya 11% dari 27 orang yang telah memperoleh gelar magister 

dan berasal dari Kota Bandung, sisanya lulusan angkatan tersebut berasal dari luar kota 

seperti,  Yogyakarta, Madiun,  Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, 

Pontianak, Ambon, dan lain sebagainya. 

 
 
 
 



TABEL 7 
Status  

 
��� Status f % 
1 
2 

 

Menikah 
Belum Menikah 

24 
21 

53.3 
46.7 

 Jumlah 45 100,0 
 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang sudah menikah jumlahnya 

lebih banyak daripada responden yang belum menikah. Responden yang sudah menikah 

berjumlah 24 orang atau sekitar 53.3% dan responden yang belum menikah sebanyak 21 

orang atau sekitar 46.7 %. Biasanya untuk responden yang sudah menikah dan berasal 

dari luar daerah Jawa Barat dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, di bandingkan 

dengan responden yang sudah menikah yang berasal dari kota Bndung biasanya lebih 

lambat dalam menyelesaikan waktu studinya.  

 

TABEL 8 
Faktor Keluarga 

 
��� Keluarga berpengaruh pada waktu 

penyelesaian studi 
f % 

1 
2 
3 
4 

  5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

31 
12 
1 
1 
0 

68.9 
26.7 
2.2 
2.2 
0 

 Jumlah 45 100,0 
. 
 

Tabel diatas Menunjukkan hampir semua responden menjawab setuju dan sangat 

setuju bahwa keluarga sangat berpengaruh terhadap waktu penyelesaian studi mereka, 

yaitu sebanyak 31  orang menjawab sangat setuju atau sekitar 68,9% dan 12 oang 



menjawab setuju atau sekitar 26.7 % hanya satu orang yang menjawab ragu-ragu dan 

hanya satu orang yang menjawab sangat tidak setuju. 

Kerinduan pada keluarga merupakan salah satu faktor yang mendorong 

mahasiswa program studi pascasarjana yang berasal dari luar daerah Jawa Barat untuk 

mempercepat masa studinya, selai faktor lainnya antara lain; biaya kost yang besar, 

pekerjaan yang siap menanti untuk ditangani, jabatan baru yang akan dipegang sehabis 

studi dan lain-lain. Sedangkan bagi mahasiswa yang berasal dari kota Bandung kadang 

keluarga dapat menghambat waktu penyelesaian studi mereka karena mau tidak mau 

mereka harus mengurusi keluarga bagi yang sudah berkeluarga dan harus belajar juga , 

terutama untuk ibu-ibu yang masih mempunyai anak kecil, cukup menyita waktu mereka 

tapi mau tidak mau mereka harus menjalankannya dengan penuh keikhlasan karena 

memang sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, yang membutuhkan 

konsentrasi yang tinggi. 

  

 
TABEL 9 

Faktor Keamanan 
 

��� Keamanan tinggal di Bandung 
mempengaruhi waktu penyelesaian studi 

f % 

1 
2 
3 
4 

  5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

6 
14 
3 

17 
5 

13.3 
31.1 
6.7 

37.8 
11.1 

 Jumlah 45 100,0 
 

 Tabel diatas Menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju dan sangat 

setuju keamanan tinggal di Bandung mempengaruhi waktu penyelesaian studi ialah 



sebanyak 20 orang atau sekitar 44.4 % . yang tidak setuju ialah sebanyak 22 orang atau 

48.9 % dan hanya tiga orang saja yang menjawab ragu-ragu. Ini menunjukkan  bahwa 

responden merasa aman tinggal di kota Bnadung sehingga mereka dapat menjalankan 

aktivitasnya dengan konsentrasi dan tenang. Tidak seperti kota-kota laainnya yang 

sedang bergejolak misalkan Aceh ataupun Ambon.  

Sejak dulu Kota Bandung selain dijuluki sebagai Kota Kembang juga dikenal 

sebagai Kota Pendidikan. Kota Bandung memiliki puluhan Perguruan Tinggi baik negeri 

maupun swasta dan ratusan lembaga pendidikan lanjutan setelah Sekolah Menengah Atas 

yang menawarkan berbagai bidang keilmuan, termasuk Perguruan Tinggi yang 

menawarkan program pendidikan lanjutan setelah Starata 1 atau program 

pascasarjana.Hal ini ditunjang pula oleh situasi di kota Bnadung yang relatif aman. 

 
 

TABEL 10. 
Rasa Ingin tahu 

 
��� Rasa Ingin tahu f % 
1 
2 
3 
4 
5 
 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

21 
20 
3 
1 
0 

46.7 
44.4 
6.7 
2.2 
0 

 Jumlah 45 100,0 
 

 Tabel diatas menunjukkan responden yang menjawab sangat  setuju terhadap 

pernyataan rasa ingin tahu terhadap ilmu dapat mempercepat waktu penyelesain studi 

ialah sebanyak 41 orang atau sebesar 91.1%. Hanya tiga responden saja yang menjawab 

ragu-ragu dan hanya satu responden yang menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan  

bahwa mahasiswa program pascasarjana dituntut untuk lebih aktif dalam mempelajari 



ilmu yang diajarkan oleh dosen. Mereka bersemangat untuk mempelajari sebuah ilmu 

terutama didorong oleh rasa ingin tahu tentang ilmu tersebut. 

Karena rasa ingin tahu terhadap sebuah ilmu, tanpa disuruh pun mereka akan 

mencari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu yang mereka pelajari sehingga tatkala 

mereka harus menyusun tesis sebagian besar mereka sudah mempunyai bahan-bahan 

yang di butuhkan dalam mernyusun tesis hanya tinggal menambahkan bila ada referensi 

yang baru. 

 

  

 

TABEL 11 
Prestasi 

 
��� Menyelesaikan masa studi tepat waktu 

merupakan prestasi yang patut dibanggakan 
f % 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

28 
13 
3 
1 
0 

62.2 
28.9 
6.7 
2.2 
0 

 Jumlah 45 100,0 
 
 
 Tabel di atas menunjukkan responden yang sangat setuju dengan pernyataan 

menyelesaikan masa studi tepat waktu merupakan prestasi yang patut dibanggakan ialah 

sebanyak 28 orang atau sekitar 62.2 % yang menjawab setuju ialah 13 orang atau 28.9 %. 

Hanya tiga responden saja yang menjawab ragu-ragu dan hanya satu responden yang 

menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan  bahwa setiap orang mempunyai 



kecenderungan untuk berprestasi, dan apabila prestasi tersebut dapat mereka peroleh 

merupakan sesuatu yang dapat dibanggakan. 

 Prestasi tinggi adalah impian setiap manusia. Mereka yang berprestasi biasanya 

diikuti dengan mendapatkan kekayaan, kemasyhuran, dan decak kagum. Setiap manusia 

bisa mendapatkan prestasi asalkan dia benar-benar menginginkan prestasi tersebut dan 

mau bekerja keras untuk mencapainya walau dihadang oleh berbagai kesulitan apapun ( 

Gymnastiar,  2002 : 9 ) 

 
 

 
 

 
TABEL 12 

Proses Bimbingan 
 

��� Proses bimbingan dapat menghambat  
masa studi 

f % 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

17 
9 
1 

16 
2 

37.8 
20.0 

2.2 
35.6 

4.4 
 Jumlah 45 100.0 

 

 Dari data tersebut di atas diperoleh bahwa responden yang berpendapat proses 

bimbingan dapat menghambat masa studi ialah sebanyak 26 orang atau sekitar 57.8 %. 

Hanya dua orang yang menjawab sangat tidak setuju dan satu orang yang menjawab 

ragu-ragu. Sedangkan yang menjawab tidak setuju ialah sebanyak 16 orang atau sekitar 

35.6 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua proses bimbingan dapat menghambat 

penyelesaian masa studi.  



Tidak semua mahasiswa memperoleh pembimbing yang mereka kehendaki. Tidak 

jarang mahasiswa komunikasi memperoleh pembimbing bukan dari dosen Fakultas Ilmu 

Komunikasi, mereka sering mendapat pembimbing dari dosen Fakultas Ilmu Politik dan 

Ilmu Sosial bahkan ada yang memperoleh pembimbing dari Fakultas Pertanian yang 

notabene latar belakang pendidikannya berbeda dengan bidang kajian ilmu yang 

mahasiswa pelajari. 

 Karena sudut pandangnya berbeda seringkali mahasiswa memperoleh kesulitan 

untuk menyamakan persepsi antara dosen pembimbing utama dan dosen pembiombing 

pendamping dengan persepsi yang mereka punya, sehingga mereka sering meras 

terhambat oleh adanya proses pembimbingan ini. 

 Beberapa responden menjawab proses pembimbingan tidak menghambat masa 

studi mereka karena responden tersebut kebetulan mendapatkan dosen pembimbing dari 

dosen Ilmu Komunikasi sehingga sudut pandangnya sama.Apa yang diinginkan oleh 

mahasiswa sama dengan yang diinginkan oleh dosen. Dosen pembimbing hanya tinggal 

mengarahkan penelitian dan mahasiswa mengikuti keinginan dari pembimbing jika tidak 

bertentangan dengan tujuan penelitian atau  penyusunan tesis mereka sehingga proses 

bimbingan dirasakan tidak menghambat masa studi mereka. Asalkan tekun dan ulet pasti 

tesis dapat terselesaikan dengan baik. 

 

TABEL  13 
Teman-teman 

 
��� Teman-teman berperan dalam waktu 

penyelesaian studi 
f % 

1 
2 
3 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 

22 
21 

1 

48.9 
46.7 

2.2 



4 
5 

Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

1 
 

2.2 
 

 Jumlah 45 100.0 
 
 Tabel diatas menunjukkan hampir semua rsponden menyetujui bahwa teman 

dapat mempercepat waktu penyelesaian masa studi. Sebanyak 22 orang menjawab sangat 

setuju atau sebesar 48.9% dan 21 orang menjawab setuju atau sebesar 46.7 % hanya satu 

orang yang menjawab tidak setuju dan hanya satu orang yang menjawab ragu-ragu.  

 Manusia pada umumnya dilahirkan seorang  diri, namun demikian manusia tidak 

akan dapat hidup sendiri. Dia merupakan mahluk sosial, manusia tanpa manusia yang lain 

pasti akan mati, manusia membutuhkan interaksi sosial. 

“ Interaksi sosial ialah merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut 

hubungan antara orang-orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun 

antara orang perorangan dengan kelompok manusia’(Soekanto, 1982 : 101) 

Karena itu kita butuh punya banyak teman. Teman sejati merupakan teman yang 

mau berbagi suka dan duka. Terasa sekali pada saat mahasiswa  mengerjakan tugas 

maupun pada saat mengerjakan tesis, mereka membutuhkan teman untuk berbagi suka 

dan duka, mereka membutuhkan teman untuk bertukar pikiran dan mereka membutuhkan 

teman untuk saling memberi motivasi. 

 

TABEL  14. 
Tidak selesai tepat Waktu 

 
��� Tidak menyelesaikan studi tepat pada 

waktunya merupakan aib 
f % 

1 
2 
3 
4 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 

3 
17 

5 
15 

6.7 
37.8 
11.1 
33.3 



5 Sangat Tidak Setuju 5 11.1 
 Jumlah 45 100.0 

 
 
 Tabel diatas menunjukkan responden yang mengatakan setuju dengan 

pernyataaan jika tidak menyelesaakan studi tepat waktu merupakan aib sebanyak 20 

orang atau sekitar 44.5 % hanya lima orang yang menjawab ragu-ragu dan lima orang 

yang menjawab sangat tidak setuju serta 15 orang yang menjawab tidak setuju. Tidak 

semua responden mempunyai perasaan malu jika mereka belum menyelesaikan masa 

studi tepat pada waktunya karen mereka merasa mereka sudah berusaha tetapi masih 

tetap ada hambatan yang menjadi penghalang terselesaikannya masa studi tepat pada 

waktunya.  

Faktor – faktor tersebut misalnya karena banyaknya pekerjaan rutin yang harus 

mereka kerjakan di tempat mereka bekerja, kalau perempuan ada yang terhambat gara-

gara melahirkan dan mengurus anak-anak mereka yang masih kecil atau pun ada yang 

terhambat gara-gara dosen pembimbing yang sulit ditemui, jadi mereka merasa wajar 

kalau mereka tidak menyelesaikan masa studi tepat pada waktunya.  

 

TABEL 15 
Memperoleh Kedudukan 

 
��� Perolehan gelar magister dapat 

menunjang perolehan kedudukan 
�� % 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

14 
20 

6 
4 
1 

31.1 
44.4 
13.3 

8.9 
2.2 

 Jumlah 45 100.0 
 
 



 Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab sangat setuju terhadap 

pernyataan perolehan gelar magister dapat menunjang perolehan kedudukan sebanyak 14 

orang atau sekitar 31.1% dan yang menjawab setuju  sebanyak 20 orang atau sekitar 

44.4%, hanya enam orang yang menjawab ragu-ragu dan empat orang yang menjawab 

tidak setuju serta hanya satu orang yang menjawab sangat tidak setuju. 

Hal ini menunjukkan bhwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk memperoleh suatu kedudukan, maupaun untuk memperoleh kehidupan yang lebih 

layak. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Perubahan 

Keempat Tahun 2002, mengenai Pendidikan dan kebudayaan, tak henti-henti pemerintah 

menghimbau masyarakat untuk mengikuti pendidikan dalam upaya mewujudkan salah 

satu cita-cita Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu 

masyarakat yang peduli akan pentingnya pendidikan berusaha dan berlomba-lomba untuk 

mendapat kesempatan mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. 

Ibarat pepatah “Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina”, kini kaum peduli 

pendidikan tengah berupaya untuk mencari ilmu di manapun tempatnya selama yang 

didapat sesuai dengan yang diharapkan dengan mempertaruhkan segala kemampuan baik 

jasmani, rohani, intelektual maupun materi. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan yang 

hampir seragam yaitu meningkatkan kemampuan dengan menempuh pendidikan sebagai 

bekal yang dapat diaplikasikan di dalam bidang pekerjaannya masing-masing dan 

kompensasi materi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. 

 

 

 



 

 
TABEL  16 

Studi tepat waktu sesuai agama 
 

��� Menyelesaikan studi tepat waktu 
sesuai dengan ajaran agama 

f % 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

23 
13 

4 
4 
1 

51.1 
28.9 

8.9 
8.9 
2.2 

 Jumlah 45 100.0 
 
  
  Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab sangat setuju terhadap 

pernyataan menyelesaikan studi tepat waktu sangat sesuai dengan ajaran agama ialah 

sebanyak 23 orang atau sekitar 51.1% dan yang menjawab setuju  sebanyak 13 orang atau 

sekitar 28.9%, hanya empat orang yang menjawab ragu-ragu dan empat orang yang 

menjawab tidak setuju serta hanya satu orang yang menjawab sangat tidak setuju. 

 Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Ajaran islam mengajarkan jangan 

menunda-nunda mengerjakan sesuatu, hal ini bisa terlihat pada salah satu ayat dalam Al-

Quran yaitu : 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan ) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.(Q.S. Alam Nasyrah ,94 : 7-8) 

 Jadi kalau responden menyelesaikan masa studi tepat waktu berarti mereka sudah 

mengamalkan ajaran agamanya khususnya agama islam yang menjadi mayoritas. 

 

 
 



TABEL 17 
Studi tepat waktu sesuai filosofi hidup 

 
���  f % 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak  setuju 
Sangat tidak setuju 

24 
15 

2 
4 
0 

53.3 
33.3 

4.4 
8.9 

0 
 
 

Jumlah 45 100.0 

 
 
  Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab sangat setuju terhadap 

pernyataan menyelesaikan studi tepat waktu sangat sesuai filosofi hidup sebanyak 24 

orang atau sekitar 53.3% dan yang menjawab setuju  sebanyak 15 orang atau sekitar 33.3 

%, hanya empat orang yang menjawab ragu-ragu dan empat orang yang menjawab tidak 

setuju. 

Setiap manusia dapat dikatakan sebagai seorang filsuf dalam arti sempit. Artinya, 

bahwa setiap orang itu mempunyai filosofi sendiri. Ia punya pandangan yang khas 

tentang kehidupan.  

Oleh karena itu makna filosofi sering diartikan sebagai usaha manusia yang gigih 

untuk dapat membuat hidup ini sedapat mungkin dapat dipahami dan bermakna. Filosofi 

sering diartikan  sebagai pandangan hidup. Jika pandangan hidup seseorang telah 

mengikat maka akan berubag menjadi tujuan hidup kemudian berubah menjadi pendirian 

hidup, dan akhirnya menjadi pedonam hidup seseorang, apabila sudah dijadikan sebagai 

pedoman hidup, maka ia akan menjadi dewasa dalam berpikir. 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di Bab 4, dan mengacu kepada tujuan penelitian dan 

identifikasi masalah, maka penulis simpulkan : 

1. Motif biologis yang meliputi faktor makanan dan minuman, pekerjaan, seks, dan 

keamanan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Faktor seks dan keluarga 

mempunyai pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan pekerjaan dan 

keamanan. Sedangkan faktor makanan dan minuman mempunyai pengaruh yang 

paling kecil dibandingkan dengan faktor seks , pekerjaan dan keamanan. 

2. Motif organismis yang meliputi rasa ingin tahu dan prestasi mempunyai pengaruh 

yang cukup besar terhadap waktu penyelesaian masa studi mahasiswa.  

3. Motif sosial yang terdiri dari kasihsayang, harga diri dan kekuasaan mempunyai 

pengaruh yang cukup besar.pengaruh yang paling besar terletak pada faktor kasih 

sayang; teman dan pembimbing merupakan orang-orang yang mempunyai peranan 

besar dalam penyelesaian waktu studi. 

4. Motif transedental yang meliputi nilai agama ddan filosofi mempunyai pengaruh yang 

cukup besar dalam penyelesaian masa studi mahasiswa. 

 

 

 

 



5.2 Saran 

1. Bagi para staf pengajar dan pegawai swasta jika mereka akan meneruskan kuliah 

harus dibebaskan dari tugas sehari-hari supaya mereka dapat lebih konsentrasi 

belajar. 

2. Penunjukkan dosen pembimbing harus disesuaikan dengan permasalahan dan latar 

belakang pendidikan. Sehingga mahasiswa tidak bingung. 

3. Ada penghargaan kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya tepat pada 

waktunya sehingga dapat dijadikan  suatu kebanggaan. 
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