
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manusia membutuhkan dorongan positif yang berasal baik dari dalam 

maupun luar dirinya, sehingga bisa menyadari keberadaannya dan segala potensi  

yang ada pada dirinya. Dorongan tersebut sering diartikan sebagai motivasi. Motivasi 

adalah hasrat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan adanya 

motivasi, seorang individu bisa bertindak dengan tepat mencapai tujuannya dan 

memiliki semangat untuk memenuhi kebutuhannya. 

 Motivasi sangat berperan penting bagi setiap orang, terutama mahasiswa. 

Motivasi dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Jika mahasiswa memiliki motivasi 

belajar, maka akan mempermudah mahasiswa memperoleh prestasi. 

 Selain motivasi belajar, mahasiswa juga perlu mengetahui berbagai informasi 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya, untuk dapat memperoleh informasi 

tersebut, maka perlu adanya komunikasi. Komunikasi merupakan proses interaksi 

yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Komunikasi 

dapat dilakukan dengan orangtua, teman, dosen, dan orang sekitar kita. Dengan 

melakukan komunikasi, maka akan lebih mudah untuk mengetahui kebutuhan 

mahasiswa dan mengetahui cara-cara yang  bisa meningkatkan motivasi belajarnya. 

Komunikasi terbagi menjadi dua bentuk yaitu, komunikasi intrapersonal dan 

komunikasi interpersonal. 



Bentuk komunikasi yang pertama, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal 

merupakan proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna di dalam diri. Komunikasi 

intrapersonal merupakan seorang individu yang mana sebagai  pengirim sekaligus penerima 

pesan.  

 Komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi yang 

berlangsung dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai 

komunikan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya sendiri, dia 

bertanya dengan dirinya sendiri dan dijawab oleh dirinya sendiri. Komunikasi intrapersonal ini 

bertujuan membantu diri sendiri untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis dan 

merenung. 

. Adapun bentuk komunikasi yang kedua yaitu, komunikasi interpersonal. Menurut 

Mulyana (2004) dalam Abubakar (2015) : “Komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal ataupun non verbal”. 

Komunikasi ini dianggap paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat atau perilaku 

seseorang. Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi ini juga dapat dikatakan sebagai proses 

pertukaran informasi antara seorang individu dengan seorang lainnya yang dapat diketahui 

langsung. 

 Komunikasi yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan adalah dengan menerapkan komunikasi interpersonal antara dosen dan 

mahasiswa. Mahasiswa dapat termotivasi dalam belajar, begitu juga dengan dosen akan 

merasakan kenyamanan saat mengajar. Maka dari itu, komunikasi antara dosen dan mahasiswa 

sangat diperlukan. Menurut Mulyana (2001) dalam Abubakar (2015) : “Untuk dapat 

menciptakan komunikasi yang baik, maka diperlukan kemampuan dalam membaca, 

menulis, mendengarkan dan berpikir”. 

 Peningkatan komunikasi interpersonal terhadap motivasi belajar mahasiswa dapat 

dilakukan dosen dengan menerapkan metode pembelajaran koorperatif dalam perkuliahan. Maka 

dalam hal ini, pentingnya dosen memiliki kemampuan komunikasi interpersonal seperti 

keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan, sehingga kemampuan dosen dapat 

mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 



akan tekun belajar dan terus belajar tanpa mengenal putus asa, serta mengesampingkan hal-hal 

yang dapat mengganggu kegiatan belajar yang dilakukan.  

 Universitas HKBP Nommensen merupakan sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang 

mempunyai ribuan mahasiswa yang perlu diberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya. Untuk itu, dosen memiliki peranan penting dalam memotivasi mahasiswa tersebut. 

Namun, sering terlihat berbagai fenomena yang berkaitan dengan kurangnya motivasi belajar 

mahasiswa dan komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa yang tidak terjalin dengan 

baik. 

 Fenomena yang sering terjadi, yaitu banyak mahasiswa yang sembunyi-sembunyi 

memainkan gadget saat dosen mengajar. Hal ini berarti, mahasiswa kurang termotivasi untuk 

mengikuti pelajaran karena cara mengajar dosen dianggap tidak menarik. Beberapa dosen dalam 

menyampaikan pelajaran terlalu fokus terhadap materi yang disampaikan tanpa memperhatikan 

bahwa mahasiswa kurang tertarik dan sudah bosan karena keseluruhan waktu mengajar terpakai 

hanya untuk menjelaskan materi. Sementara banyak mahasiswa yang menginginkan break time 

agar tidak terlalu jenuh terhadap materi pelajaran yang disampaikan. 

 Fenomena lainnya yaitu, beberapa mahasiswa tidak hadir mengikuti perkuliahan tanpa 

ada pemberitahuan kepada dosen. Hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi interpersonal 

antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, ada beberapa dosen yang hanya fokus pada mahasiswa 

yang dikenal tanpa memperhatikan mahasiswa lainnya.  

 Fenomena lain yang dapat mengurangi motivasi belajar mahasiswa adalah dari dalam 

dirinya sendiri, yang mana mahasiswa merasa jenuh dengan pelajaran kuliah yang sangat 

membosankan hingga akhirnya mahasiswa tersebut menjadi malas kuliah. Begitu juga ada 

beberapa mahasiswa memilih kuliah karena keinginan orangtuanya sementara dirinya sendiri 

tidak ingin kuliah dan lebih suka bekerja. Hal ini juga merupakan faktor yang menjadi 

penghalang dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Fenomena-fenomena ini didapat 

dari hasil observasi awal yang dilakukan, dengan cara memberikan kuesioner kepada 30 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Berikut pertanyaan dan 

pernyataannya yaitu : 

1. Cara mengajar dosen yang tidak menarik sehingga beberapa mahasiswa sembunyi-

sembunyi memainkan gadgetnya 



2. Ada beberapa dosen yang cara mengajarnya sangat monoton sehingga mahasiswa 

menjadi bosan 

3. Mahasiswa merasa jenuh disaat waktu mengajar dosen, dipakai hanya untuk menjelaskan 

materi tanpa adanya break time. 

4. Beberapa dosen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen hanya fokus pada 

mahasiswa yang dikenalnya saja 

5. Untuk dapat menciptakan komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa,  jika 

mahasiswa berhalangan tidak masuk kelas selama perkuliahan, sebaiknya mahasiswa 

tersebut harus memberitahukan kepada dosen  

6. Mahasiswa merasa jenuh dalam belajar yang begitu saja saat sudah diakhir semester 

7. Mahasiswa memilih memutuskan kuliah karena kemauan orangtua, bukan kemauan diri 

sendiri. 

 

 

 

Dari pernyataan diatas diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Hasil Kuisioner Awal 



 

Sumber: Data diolah penulis (2019) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan  mahasiswa sangat setuju 

jika komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa dilakukan dengan baik, maka akan 

dapat menciptakan motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP 

Nommensen. 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 30 responden 

mahasiswa Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen, yang mana pada pernyataan yang pertama 

50% mahasiswa yang diteliti setuju bahwa cara mengajar dosen tidak menarik sehingga beberapa 

mahasiswa sembunyi-sembunyi memainkan gadgetnya. Pada pernyataan yang kedua 57% 

mahasiswa yang diteliti setuju bahwa cara mengajar dosen dosen sangat monoton sehingga 

mahasiswa menjadi bosan. Pada pernyataan ketiga 33% mahasiswa yang diteliti sangat setuju 

bahwa mahasiswa merasa jenuh jika waktu mengajar dosen dipakai hanya untuk menjelaskan 

materi tanpa adanya break time. Pada pernyataan keempat 30% mahasiswa yang diteliti setuju 

bahwa beberapa dosen hanya fokus pada mahasiswa yang dikenal saja. Dan pada pernyataan 

kelima 50% mahasiswa yang diteliti  sangat setuju jika mahasiswa berhalangan tidak masuk 

kelas selama perkuliahan, mahasiswa tersebut harus memberitahukan kepada dosen yang masuk 

pada saat itu, agar dapat menciptakan komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Dari 

pernyataan keenam 33% mahasiswa yang diteliti sangat setuju bahwa mahasiswa merasa jenuh 

dalam belajar saat sudah diakhir semester. Dan dari pernyataan ketujuh hanya 10% mahasiswa 

yang diteliti sangat setuju bahwa mahasiswa kuliah karena mengikuti keinginan orangtua, 

selebihnya mahasiswa sangat tidak setuju.  
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Berdasarkan penelitian pendahuluan tersebut, hampir 50% mahasiswa yang diteliti lebih 

memilih sangat setuju jika dilihat dari persentasi diatas. 

 Oleh karena itu, dosen harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan agar mahasiswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Untuk dapat membuat 

mahasiswa termotivasi dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran, maka sangat 

diperlukan keterampilan-keterampilan dosen dalam mengajar sesuai dengan perkembangan 

zaman dan kemajuan teknologi. Keterampilan yang perlu dikuasai oleh dosen antara lain 

keterampilan cara mengajar, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan 

variasi, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan dalam menjelaskan 

materi, dan keterampilan memimpin diskusi kecil. 

 Semakin baik komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa, maka akan semakin tinggi 

motivasi belajar mahasiswa dalam memperoleh prestasi. Namun, untuk lebih memastikan 

pengaruh komunikasi interpersonal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Dosen Dan Mahasiswa 

Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas HKBP Nommensen)”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah Bagaimana 

Pengaruh Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Dosen dan Mahasiswa Terhadap 

Motivasi Belajar Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, sejalan dengan rumusan masalah yang menjadi tujuan penulis dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Hubungan Komunikasi 

Interpersonal Antara Dosen dan Mahasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa di Fakultas 

Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjaui dari sisi, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 



a. Penelitian ini diharapakan dapat membantu mahasiswa di Fakultas Ekonomi HKBP 

Nommensen dalam meningkatkan komunikasi interpersonal antara dosen dan 

mahasiswa untuk dapat mengembangkan motivasi belajar mahasiswa. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi agar lebih baik lagi untuk kedepannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu memiliki 

komunikasi interpersonal yang baik serta memperoleh motivasi belajar yang tinggi. 

b. Bagi dosen, diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa dalam 

menciptakan motivasi belajar bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Nommensen. 

c. Bagi peneliti, sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi secara etimologi atau menurut kata asalnya berasal dari bahasa latin yang 

berarti communication. Komunikasi dapat berlangsung apabila ada pesan yang akan disampaikan 

dan terdapat pula umpan balik dari penerima pesan yang dapat diterima langsung oleh 

penyampai pesan, maka komunikasi ini memerlukan adanya hubungan timbal balik. 

Menurut Carl Houland dalam Fauzan (2015) :  “Komunikasi adalah upaya yang 

sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta 

pembentukan pendapat dan sikap”. Menurut Rogers dalam Mulyana (2015:69) : 

“Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”. Menurut 

Purwanto (2010:44) : “Komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok 

masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik”. 



Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian 

seseorang terhadap orang lain. Komunikasi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang 

dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, dengan menggunakan media 

komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut Mulyana (2008) dalam Suranto (2011:3) : “Komunikasi interpersonal atau 

komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung”.  

Menurut Weaver (1978) dalam Suranto (2011:4) mendefinisikan bahwa : “Komunikasi 

interpersonal sebagai fenomena interaksi diadik dua oang atau dalam kelompok kecil yang 

menunjukkan komunikasi secara alami dan bersahaja tentang diri”. Menurut Hardjana 

(2003) dalam Suranto (2011:3) mengatakan : “Komunikasi interpersonal adalah interaksi 

tatap muka antardua atau beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan 

secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung 

pula”. 

 Dari pemahaman diatas dapat dikemukakan pengertian yang sederhana, bahwa 

komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah proses penyampaian dan 

penerimaan pesan antara pengirim pesan (sender)dengan penerima (receiver) baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dikatakan terjadi secara langsung, apabila pihak-

pihak yang terlibat komunikasi dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media. Sedangkan 

komunikasi tidak langsung  dicirikan oleh adanya penggunaan media tertentu. 

Menurut Suranto (2011:19-21) dalam Komunikasi Interpersonal, ada beberapa tujuan 

komunikasi interpersonal : 

a. Mengungkapkan perhatian kepada orang lain 

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk mengungkapkan perhatian 

kepada orang lain. 

b. Menemukan diri sendiri 

Artinya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal karena ingin mengetahui dan 

mengenali karakteristik diri pribadi berdasarkan informasi dari orang lain. 

 

 

 



c. Menemukan dunia luar  

Dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai 

informasi dari orang lain, termasuk informasi penting dan actual. 

d. Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis  

Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang paling besar adalah 

membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. 

e. Mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

Komunikasi interpersonal ialah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2.1.2 Proses komunikasi Interpersonal 

 Proses komunikasi ialah langkah-langkah yang menggambarkan terjadinya kegiatan 

komunikasi. Memang dalam kenyataannya, kita tidak pernah berfikir terlalu detail mengenai 

proses komunikasi. Hal ini disebabkan, kegiatan komunikasi sudah terjadi secara rutin dalam 

hidup sehari-hari, sehingga kita tidak lagi merasa perlu menyusun langkah-langkah tertentu 

secara sengaja ketika akan berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1  

Proses Komunikasi Interpersonal 

 Langkah 6 

Umpan balik 

 

Langkah 1 

Keinginan 

berkomunikasi 



 

 

 

 

 

Sumber: Suranto (2011) 

1. Keinginan berkomunikasi. Seorang komunikator mempunyai keinginan untuk berbagi 

gagasan dengan orang lain. 

2. Encoding oleh komunikator. Encoding merupakan tindakan memformulasikan isi pikiran 

atau gagasan ke dalam symbol-simbol, kata-kata, dan sebagainya sehingga komunikator 

merasa yakin dengan pesan yang disusun dan cara penyampaiannya. 

3. Pengiriman pesan. Untuk mengirim pesan kepada orang yang dikehendaki, komunikator 

memilih saluran komunikasi seperti telepon, SMS, e-mail, surat, ataupun secara tatap 

muka. 

4. Penerimaan pesan. Pesan yang dikirim oleh komunikator telah diterima oleh komunikan. 

5. Decoding oleh komunikan. Kegiatan internal dalam diri penerima maupun proses 

memahami pesan. 

6. Umpan balik. Setelah menerima pesan dan memahaminya, komunikasn memberikan 

respon atau umpan balik. Dengan umpan balik ini, seorang komunikator dapat 

mengevaluasi efektivitas komunikasi. 

2.1.3 Indikator Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan 

sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi.Atau dapat dikatakan komunikasi yang efektif 

merupakan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan dan sikap antara dua orang 

yang hasilnya sesuai dengan harapan. 

 Menurut Devito (2011) dalam Abubakar (2015), komunikasi interpersonal yang efektif 

memiliki beberapa indikator antara lain: 

Langkah 2 

Enconding oleh 

komunikator 

Langkah 3 

Pengiriman 

pesan 

Langkah 4 

Penerimaan 

pesan 

Langkah 5 

Decoding oleh 

komunikan 



1. Keterbukaan 

Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam 

menghadapi hubungan interpersonal.Keterbukaan atau sikap terbuka sangat 

berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. 

2. Empati 

Merasakan apa yang dirasakan orang lain atau proses ketika seseorang merasakan 

perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu kemudian 

mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa. 

3. Dukungan 

Situasi yang terbuka untuk mendukung agar komunikasi berlangsung efektif.Sikap 

suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensive dalam komunikasi. 

4. Rasa positif 

Perasaan positif terhadap diri sendiri, kemampuan mendorong menciptakan situasi 

komunikasi kondusif untuk berinteraksi yang efektif. 

5. Kesetaraan 

Pengakuan kedua belah pihak saling menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu 

yang penting untuk disumbangkan. 

 

 

2.1.4 Pengertian Motivasi Belajar 

 Setiap individu memiliki kondisi internal yang ikut berperan dalam setiap aktivitasnya 

seperti halnya proses belajar. Salah satu kondisi internal tersebut adalah motivasi belajar. 

Menurut Robbins & Judge (2014:222) mengatakan : “Motivasi sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang untuk mencapai tujuannya”. Menurut 

Sardiman (2011:75) mengemukakan bahwa : “Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki itu dapat tercapai”.  

 Menurut Mathis & Jackson (2006) dalam Bangun (2012:312) : “Motivasi merupakan 

hasrat di dalam seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan”. 

Menurut Daft (2010) dalam Siahaan, et.al (2016:266) : “Motivasi dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan 



semangat serta ketekukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan”. Menurut Kompri 

(2015:4) : “Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam individu untuk melakukan suatu 

tindakan dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang direncanakan”. 

Menurut Sondang (1995) dalam Suranto (2011:45) : “Motivasi adalah daya pendorong 

yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengerahkan dalam bentuk keahlian 

dan keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian 

tujuan dan berbagai sasaran kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam hidup 

sehari-hari”. 

Menurut Khodijah (2014) dalam Widiarti (2018) menjelaskan definisi : “Motivasi 

belajar sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam 

bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu”. Menurut Donald (2011) dalam 

Kompri (2015) : “Motivasi belajar adalah perubahaan energi di dalam pribadi seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. 

 Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar  adalah suatu usaha ataupun tindakan mendorong setiap 

orang maupun mahasiswa agar dapat belajar semaksimal mungkin dan meningkatkan prestasi 

belajarnya. Menurut Quyim (2017) terdapat enam unsur atau faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar dalam proses pembelajaran yaitu: yang pertama cita-cita/ aspirasi 

pembelajaran, kedua kemampuan pembelajaran, ketiga kondisi pembelajaran, keempat 

kondisi lingkungan pembelajaran, kelima unsur-unsur dinamis pembelajaran dan yang 

keenam upaya dosen dalam memahami pembelajaran. 

 

2.1.5 Indikator Motivasi Belajar 

 Menurut Uno (2007) dalam Widiarti (2018) indikator motivasi belajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada 

umumnya disebut motif berprestasi, yaitu motif untuk berhasil dalam melakukan suatu 

tugas dan pekerjaan atau motif untuk memperoleh kesempurnaan. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 



Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatarbelakangi olehh motif berprestasi atau 

keinginan untuk berhasil, kadang kala seorang individu menyelesaikan suatu pekerjaan 

sebaik orang yang memiliki motif berprestasi tinggi, justru karena dorongan menghindari 

kegagalan yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu. 

 

 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang 

gambaran hasil tindakan mereka. 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 

Pernyataan verbal atau pernyataan dalam bentuk lainnya terhadap perilaku yang baik atau 

hasil belajar yang baik merupakan cara paling mudah dan efektif untuk meningkatkan 

motivasi belajar yang lebih baik. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

Baik simulasi maupun permainan merupakan salah satu proses yang sangat menarik bagi 

mahasiswa. Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi bermakna. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan setelah dibentuk 

oleh lingkungan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Skripsi Hasil 

Luqman Haqi (2015) 
Pengaruh Komunikasi 

Antara Guru dan Siswa 

Terhadap Motivasi Belajar 

Kelas V MI Matholi’ul Huda 

02 Troso Jepara Tahun 

Pelajaran 2015 

Hasil penelitian dapat dilihat 

ada pengaruh komunikasi 

terhadap motivasi belajar 

siswa kelas VMI Matholi’ul 

Huda 02 Troso Jepara Tahun 

Pelajaran 2015. 

Muhammad Quyim (2017) Pengaruh komunikasi 

interpersonal antara dosen 

dan mahasiwa terhadap 

motivasi belajar dan prestasi 

akademik mahasiswa 

politeknik Indonesia. 

Penelitian ini terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan pada variabel 

komunikasi interpersonal 

terhadap motivasi belajar dan 

prestasi akademik mahasiswa 



politeknik Indonesia. 

Sumber: Data diolah penulis (2019) 

 

2.2.1 Kerangka Berpikir 

 Komunikasi Interpersonal yang terjadi didalam maupun diluar diri antara dosen dan 

mahasiswa akan dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Motivasi belajar mahasiswa 

dipengaruhi oleh adanya faktor komunikasi interpersonal yang baik dilakukan antara dosen dan 

mahasiswa. Maka pentingnya dosen memiliki kemampuan seperti keterbukaan, empati, 

dukungan, rasa positif, dan kesetaraan, sehingga kemampuan dosen ini dapat membantu motivasi 

belajar mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya. 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

  Sumber: Data diolah penulis (2019) 

Dari kerangka diatas dapat dijelaskan bahwa komunikasi interpersonal memberi 

pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. 

2.2.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis penelitian komunikasi interpersonal mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen. 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Motivasi 

Belajar (Y) 

Komunikasi 

Interpersonal 

(X) 



 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode survey. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel bebas dan 

variabel terikat dengan menggunakan angka-angka yang diolah melalui analisis statistik. 

Penelitian ini bersifat menerangkan hubungan sebab akibat antara variabel komunikasi 

interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas HKBP Nommensen Medan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari – Maret 2019. Adapun lokasi penelitian 

diadakan di Universitas HKBP Nommensen Medan. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2017:80) :  “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dari 

penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi di Universitas HKBP Nommensen 

Medan yang berjumlah 2.463 pada tahun 2019.   

 

 

 

Tabel 3.1 

Populasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Tahun 2019 

No Program Studi Jumlah 

1 Akuntansi 1.398 

2 Manajemen 842 

3 Ekonomi Pembangunan 132 

4 Perpajakan 91 



Total 2.463 

 Sumber: PSI Universitas HKBP Nommensen (2019) 

 

 Menurut Sugiyono (2017:81) : “Mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penentuan jumlah sampel 

minimal pada penelitian ini mengacu pada pernyataan Hair et.al bahwa banyaknya sampel 

sebagai responden harus disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan 

pada kuisioner, dengan asumsi n x 5 indikator sampai n x 10 indikator. Dalam penelitian ini 

jumlah item pernyataan adalah 22 item, sehingga jumlah responden yang digunakan adalah 22 x 

5 = 110 responden. 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Proportionate 

Stratified Random Sampling. Menurut Sugiyono (2017:82) : “Proportionate Stratified Random 

Sampling merupakan teknik yang digunakan bila  populasi mempunyai anggota/unsur 

yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional”. Pelaksanaan Proportionate 

Stratified Random Sampling dalam penelitian ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas HKBP Nommensen Medan yang dijumpai oleh peneliti di lingkungan kampus. 

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap program studi Fakultas Ekonomi 

dilakukan dengan alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional dengan cara:  

Tabel 3.2 

Penentuan Sampel 

Program Studi Jumlah Sampel 

Akuntansi 1.398 / 2.463 x 110 = 62 

Manajemen 842 / 2.463 x 110 = 38 

Ekonomi Pembangunan 132 / 2.463 x 110 = 6 

Perpajakan 91 / 2.463 x 110 = 4 

Total 110 responden 

Sumber: Data diolah penulis (2019) 

3.5 Jenis dan Sumber Data  

 Jenis pengumpulan data yang dilakukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan melakukan survey secara langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas HKBP Nommensen agar data yang diperoleh lebih akurat. Seperti wawancara, 



menyebarkan kuesioner, dan melakukan observasi. Dan data sekunder adalah berbagai data atau 

dokumen yang digunakan sebagai pendukung yang berhubungan dengan penelitian dapat 

diperoleh 

3.6 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional dan variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Identifikasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2017:38) : “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut”. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat 

diklasifikasikan menjadi: yang pertama variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan 

dan mempengaruhi variabel lain. Dan yang kedua variabel dependen (terikat), variabel yang 

dijelaskan dan dipengaruhi variabel independen. 

3.6.2 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka peneliti mengemukakan beberapa definisi operasional variabel sebagai  acuan dalam 

penelitian yaitu: 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional 

Variabel Difinisi Operasional Indikator Keterangan 

Komunikasi 

Interpersonal 

Komunikasi 

Interpersonal merupakan 

bentuk komunikasi yang 

dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan 

menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami 

kedua belah pihak dan 

cenderung lebih fleksibel 

dan informal. 

(Djoko Purwanto) 

1. Keterbukaan 

2. Empati 

3. Dukungan 

4. Rasa positif 

5. Kesetaraan 

Skala 

Likert 



Motivasi 

Belajar 

Motivasi belajar adalah 

perubahan energy dalam 

diri seseorang yang 

ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan 

didahului dengan 

tanggapan terhadap 

adanya tujuan. 

(Mc. Donald) 

1. Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

2. Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

3. Adanya 

harapan cita-

cita masa 

depan 

4. Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

5. Adanya 

kegiatan yang 

menarik dalam 

belajar 

6. Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

Skala 

Likert 

Sumber: Data diolah penulis (2019) 

 

 

3.7 Uji Instrumen 

3.7.1  Uji Validitas 

 Digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapat dari penelitian dengan cara 

kuisioner merupakan data yang valid atau tidak. Dalam penelitian digunakan kriteria pengujian 

dengan menggunakan program SPSS for Windows dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika rhitung lebih besar atau sama dengan rtabel dengan taraf signifikan 0,05 ,maka pertanyaan 

dan pernyataan yang digunakan dalam kuisione rpenelitian dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung lebih kecil dari rtabel dengan taraf signifikan 0,05 ,maka pertanyaan dan pernyataan  

yang digunakan dalam kuisioner penelitian dinyatakan tidak valid. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Bajari (2015:89) : “Reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan”. Apakah alat ukur yang 



digunakan tetap konsisten jika dilakukan pengukuran ulang. Tingkat kepercayaan ditentukan 

dengan uji reliabilitas ini setiap pertanyaan dalam kuisioner akan diuji apakah jawaban yang 

diperoleh tetap konsisten. Pengukuran dilakukan dengan SPSS for Windows dengan uji statistic 

Cronbach alpha dengan kriteria : 

a. Jika ralpha  > 0,60 maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika ralpha < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam penelitian 

mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yang dihitung menggunakan bantuan SPSS Statistic 22 

for Mac. SPSS Statistic 22 for Mac digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak hanya dilihat pada baris Asymp. Sig (2-tailed). Jika nilai tersebut kurang dari 

taraf signifikan yang ditentukan 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, sebaliknya 

jika nilai Asymp. Sig lebih dari atau sama dengan 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi 

normal. 

3.8.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan bertujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varians 

diantara yang lainnya. Model regresi yang baik adalah homokedasitas atau dengan kata lain tidak 

terjadi heterokedasitas. Alat analisisnya adalah pancar scatter plot. 

 

3.9 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi yang digunakan Regresi Linear 

Sederhana. Metode ini bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan persamaan linear. Metode regresi linear sederhana ini dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengukur pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa 

terhadap motivasi belajar mahasiswa. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan bantuan 

aplikasi Software SPSS 22.0 for Windows. 

   

Y=a+bX+e 



 Keterangan: 

 Y= Variabel Komunikasi Interpersonal 

 X= Variabel Motivasi Belajar 

 a= Konstanta  

 b= Koefisien regresi  

  e= Standar Kesalahan (error) 

 

 

3.9.1 Uji Parsial (t) 

 Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan kriteria: 

a. Jika thitung  > ttabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. 

Artinya komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa berpengaruh terhadap motivasi 

belajar mahasiswa. 

b. Jika thitung, < ttabel, maka H0 diterima, H1 ditolak 

Artinya komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa tidak berpengaruh terhadap 

motivasi belajar. 

3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kadar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nilai koefisien determinasi berkisaran antara nol dan satu. Jika nilai koefisien mendekati 

satu berarti variabel bebas berpengaruh besar terhadap variabel satu terikat. Sebaliknya, jika nilai 

koefisien mendekati nol  berarti variabel bebas berpengaruh kecil terhadap variabel terikat. 

 

 

 

 


