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ABSTRACT 
 

The Education and Culture Ambassador of South Sumatera is the 

largest event in the education sector in South Sumatra Province. 

This event is attended annually by more than 250 students from 

various campuses in South Sumatra. Collegens of UNSRI are the 

biggest enthusiasts in following this event. This is inversely proof 

of Raden Fatah State Islamic University (UIN), which every year 

only a few students who dare to compete carry the name of the 

campus. The general public often judge that are collegen of UIN 

Raden Fatah only competent in the field of religion only. But it is 

wrong, since 2009 until now there are 6 collegens of UIN Raden 

Fatah who managed to become Education and Culture 

Ambassador of South Sumatra. So researchers want to know 

what factors that motivate them to excel as Education and 

Culture Ambassador of South Sumatra and what is the meaning 

of achievement motivation after successfully becoming Education 

and Culture Ambassador of  South Sumatera. In this study 

researchers used qualitative research methods with 

phenomenology approach. The subject in this study amounted to 

three people and is an active collegen of UIN Raden Fatah. 

Source of data used in this research is primary data and 

secondary data. The interview guides used in this study were 

made by researchers using McClelland's achievement motivation 

theory.The results showed that the three subjects have similarity 

factor following  this event, which gets full support from family 

and friends, have the desire to succeed and as a form of proof / 

recognition. The meaning of achievement as the Ambassador of 

Education and Culture of South Sumatra for the three subjects is 

as a good need in self-actualization, career development, 

recognition, and social needs.  

 

Keywords: Achievement Motivation, Education and Culture 

Ambassador of South Sumatra 
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INTISARI 
 
Ajang Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya merupakan ajang 

terbesar dalam sektor pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. 

Ajang ini tiap tahunnya diikuti oleh lebih dari 250 mahasiswa dari 

berbagai kampus di Sumatera Selatan. Mahasiswa UNSRI 

merupakan peminat terbesar dalam mengikuti ajang ini. Hal ini 

berbanding terbalik pada UIN Raden Fatah yang setiap tahunnya 

hanya beberapa mahasiswa yang berani bersaing membawa 

nama kampus. Masyarakat umum kerap menilai bahwa 

mahasiswa UIN Raden Fatah hanya berkompeten dibidang 

keagamaan saja. Namun hal tersebut salah, sejak tahun 2009 

hingga sekarang ada 6 mahasiswa UIN Raden Fatah yang 

berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumsel. Peneliti 

ingin mengetahui faktor apa yang memotivasi mahasiswa UIN 

Raden Fatah untuk berprestasi menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya dan bagaimana makna motivasi berprestasi setelah 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah tiga subjek. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Guide 

wawancara dibuat sendiri oleh peneliti menggunakan teori 

motivasi berprestasi oleh McClelland. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketiga subjek memiliki kesamaan faktor 

mengikuti ajang ini, yakni mendapat dukungan penuh dari 

keluarga dan teman, memiliki keinginan untuk berhasil dan 

sebagai bentuk pembuktian/pengakuan. Adapun makna 

berprestasi menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan bagi ketiga subjek ialah sebagai kebutuhan baik dalam 

aktualisasi diri, pengembangan karir, pengakuan, dan kebutuhan 

sosial. 

 

Kata Kunci :  Motivasi Berprestasi, Duta Pendidikan dan Budaya 
Sumatera Selatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Kompetisi pemilihan duta tampaknya sudah marak di 

berbagai bidang. Salah satu ajang bergengsi di Indonesia adalah 

pemilihan Putri Indonesia atau Miss Indonesia, ajang pemilihan 

serupa juga sudah merambah lebih luas ke beberapa bidang 

seperti pariwisata, bisnis dan pendidikan.  

Dalam dunia Perguruan Tinggi, ajang pemilihan duta 

menjadi salah satu kompetisi yang banyak diminati oleh para 

generasi muda khususnya mahasiswa di berbagai daerah di 

Indonesia. Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan 

tertinggi untuk mendidik kader bangsa sebelum terjun dan 

mengabdi pada bangsa dan negara di jalur dan profesi masing-

masing secara profesional.  

Maka, di perguruan tinggi inilah generasi muda 

berkesempatan untuk mengembangkan potensi diri masing-

masing, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik 

termasuk di dalamnya yang berunsur estetika dan etika moral 

yang baik, berbudaya serta pengembangan bakat keahlian lain 

yang bersifat positif dan bertanggung jawab.1  

Mahasiswa sebagai generasi muda terpelajar dapat 

menjadi contoh bagi generasi muda seusianya untuk dapat 

berprestasi sehingga mampu memberikan kontribusi aktif melalui 

kegiatan yang positif terhadap masyarakat di sekitarnya.2   

Hal inilah yang mendorong terciptanya ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya dalam dunia kampus. Layaknya 

duta-duta lainnya, mahasiswa yang terpilih menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya kampus akan melakukan tugas sebagai 

                                                           
1Zubaidi Ahmad, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, 

Yogyakarta, Paradigma, 2007, hlm. 4  
2Artikel Peran dan Fungsi Mahasiswa. (2012). Peran dan Fungsi 

Mahasiswa.Diunduh dari http://www.scribd.com/doc/88163327/definisi peran-dan-fungsi-

mahasiswa. html, diakses pada tanggal 3 November 2012.  

http://www.scribd.com/doc/88163327/definisi
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icon untuk membantu memajukan pendidikan dan ikut 

terlibat dalam acara-acara pemerintahan, serta mengadakan 

acara-acara khususnya di bidang pendidikan yang tentunya 

melibatkan kalangan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini 

mendukung untuk mewujudkan citra layanan pendidikan tinggi 

Indonesia sebagai sistem yang mampu menghasilkan insan 

bermartabat, berbudaya dan berkepribadian sehingga menjadi 

pendorong dalam peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan 

di Indonesia dan mendorong generasi muda untuk terus 

berprestasi.  

Di Indonesia terdapat berbagai macam ajang pemilihan 

dibidang pendidikan seperti Pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya, Duta Mahasiswa Generasi  Reproduksi, Putra Putri Buku, 

Putra Putri Kampus, Duta Bahasa, dan lainnya. Di Sumatera 

Selatan sendiri tercatat ada 3 macam ajang pemilihan pada 

sektor pendidikan seperti Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

atau yang lebih dikenal dengan ajang pemilihan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan, Duta Mahasiswa Generasi  

Reproduksi dan Duta Bahasa. Dalam penelitian ini peneliti fokus 

mengkaji ajang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan.  

Hadirnya ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya di 

Sumatera Selatan tidak hanya sebagai ajang untuk menunjukkan 

diri, namun banyak manfaat lain yang dapat dirasakan bagi diri 

mahasiswa itu sendiri dan lembaga kampus. Dari seluruh 

kampus di Sumatera Selatan, terhitung ada 10 kampus yang 

menyelenggarakan Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

dikampusnya masing-masing, diantaranya Universitas Sriwijaya, 

Politeknik Negeri Sriwijaya, Stisipol Chandradimuka, Universitas 

Muhammadiyah Palembang, Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Palembang, Universitas Bina Husada, Universitas Bina Darma, 

Universitas Baturaja, Universitas Kader Bangsa dan Akamigas 

Palembang. 
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Para Pemenang Bujang Gadis dari berbagai kampus akan 

berkompetisi mewakili kampus masing-masing dalam ajang 

pemilihan ditingkat yang lebih tinggi, yakni Pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, namun tidak hanya 

sebatas para pemenang dari berbagai kampus yang 

diperbolehkan mengikuti ajang ini, melainkan semua mahasiswa 

dari berbagai kampus di Sumatera Selatan baik negeri maupun 

swasta memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berkompetisi 

dalam ajang akbar ini.  

Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah Pemilihan Bujang 

Gadis Kampus Sumatera Selatan (BGKSS) adalah salah satu 

media untuk mencari generasi muda yang tidak hanya intelek 

tapi juga kreatif, berani, berbudaya, berkepribadian dan 

berkompetensi pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan 

kemampuan masing-masing.3   

Ajang ini setiap tahunnya diikuti lebih dari 250 peserta 

dari berbagai kampus dan berhasil menjadi satu-satunya ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya yang paling banyak 

diminati. Tentu tidak mudah untuk dapat bergabung menjadi 

bagian keluarga Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Ada 

banyak tahapan seleksi yang harus dihadapi. Ajang ini patut 

diperhitungkan karena sulitnya berbagai tahapan tes 

pelaksanaan dan persaingan antar mahasiswa yang begitu ketat. 

Karena itu tidak jarang banyak mahasiswa yang gagal dan 

mencoba kembali mengikuti ajang pemilihan ini di tahun 

berikutnya. Ada yang telah mengikuti sebanyak dua kali bahkan 

ada yang telah mencoba tiga kali, tapi banyak juga diantara 

mereka yang baru pertama kali mengikuti tes Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan langsung berhasil menjadi bagian dari 

ajang ini.  

 

                                                           
3http://www.ibgkss.com, diakses pada tanggal 25 November 2016 

http://www.ibgkss.com/
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Universitas Sriwijaya (UNSRI) merupakan salah satu 

kampus yang memiliki mahasiswa/i dengan minat terbesar 

dalam mengikuti ajang Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan karena itulah setiap tahunnya UNSRI 

menempati posisi pertama dengan jumlah peserta paling banyak 

dibandingkan kampus-kampus lain yang ada di Sumatera 

Selatan.  Hal ini berbanding terbalik pada mahasiswa Universitas 

Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang setiap 

tahunnya hanya beberapa mahasiswa yang berani maju sebagai 

perwakilan dari kampus untuk berkompetisi dengan kampus 

lainnya. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan 

alasan mengapa mahasiswa UIN hanya sedikit yang berani maju 

dalam mengikuti ajang ini ialah karena masalah kurangnya 

percaya diri, rasa takut dengan persaingan yang begitu besar 

dan kurangnya kemampuan dlm berbahasa asing khususnya 

Bahasa Inggris pada sebagian mahasiswa UIN Raden Fatah. 

Umumnya masyarakat juga kerap menilai mahasiswa UIN 

Raden Fatah hanya berkompeten dibidang agama saja dan 

jarang terlibat dalam ajang pemilihan duta-duta, namun hal itu 

salah terhitung dari tahun 2009 hingga kini terdapat 6 orang 

mahasiswa UIN Raden Fatah yang mampu membuktikan bahwa 

UIN Raden Fatah juga memiliki peluang yang sama untuk 

menjadi bagian dari ajang BGKSS, bersaing dengan ratusan 

mahasiswa dari kampus lain dan berhasil menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan dan faktanya 

mahasiswi UIN Raden Fatah pernah memenangkan ajang ini 

menjadi juara pertama pada tahun 2014 silam. Hal ini 

membuktikan bahwa mahasiswa UIN Raden Fatah tidak hanya 

unggul dalam lomba di bidang keagamaan saja, namun dapat 

bersaing pula dalam ajang akbar, yakni pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan.  

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti melihat 

mahasiswa UIN Raden Fatah yang berhasil menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan memiliki motivasi yang 
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tinggi untuk berprestasi. Dimana berprestasi berarti suatu motif 

yang berkaitan untuk memperoleh prestasi yang baik,  mampu 

menghadapi masalah dan mengerjakan segala tugas sebaik 

mungkin dalam mencapai tujuan.4 Untuk mencapai tujuan 

dibutuhkan motivasi. Motivasi merupakan pemikiran atau niat 

dasar yang menjadi pendorong bagi seseorang dalam bertindak 

dan berperilaku.5 Motivasi dipandang sebagai dorongan mental 

yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia untuk 

mencapai keberhasilan. Hal ini sejalan dengan teori Adler yang 

mengatakan kekuatan dinamis dibalik perilaku manusia adalah 

berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas.6 

Motivasi berprestasi adalah suatu kebutuhan yang 

mendorong individu untuk mencapai suatu keberhasilan ataupun 

keunggulan dengan mempertimbangkan standar yang harus 

dicapai baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik serta bertujuan 

untuk memperoleh nilai insentif kesuksesan.7 Motivasi 

berprestasi memiliki peranan yang besar terhadap pencapaian 

yang diperoleh seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa orang 

yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan mempunyai 

performance yang lebih baik apabila dibandingkan dengan orang 

yang mempunyai motivasi berprestasi rendah. Dengan demikian 

dapat dikemukakan bahwa untuk memprediksi bagaimana 

performance seseorang dapat dilihat dari motivasi 

berprestasinya.8 

Dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun 

eksternal mampu memberikan kekuatan bagi para mahasiswa 

untuk mencapai tujuannya. Agama juga turut andil dalam 

memotivasi seseorang. Al-Qur’an sendiri memberikan dorongan 

                                                           
4Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi, 2010, hlm. 251 
5Febe Chen, Competence for Success 1; Maksimalkan Potensi Diri menjadi 

Profesional Berkompeten; Keterampilan dan Pengetahuan, Jakarta, Gramedia Pustaka 
Utama, 2011, hlm. 9 

6Jess Feist dan Gregory J.Feist, Teori Kepribadian Edisi 7, Jakarta, Salemba 
Humanika, 2014, hlm. 82 

7Slameto, Motivasi Berprestasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, 
Jakarta, Rineka Cipta, 2003, Cet. IV, hlm. 2 

8Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi, 2010, hlm. 248 
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yang maksimal bagi manusia untuk berkompetisi dalam 

bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan,berpegang teguh pada 

nilai-nilai manusiawi yang universal, dan mengikuti metode Ilahi 

dalam kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah, 

kekeluargaan, atau dengan masyarakatnya.9  

Kesemuanya ini dimotivasi oleh dorongan agar mereka 

mendapatkan karunia dan keridhaan Allah serta menerima 

nikmat surga-Nya  Berikut contoh ayat-ayat al-Qur’an yang 

menghimbau dan memotivasi manusia ialah10: 

 

                          

                 

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu 
(dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada 
pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada 
hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah, 2:148) 

 
          Ayat di atas jelas memerintahkan kepada seluruh umat 

manusia untuk berlomba-lomba dalam  berbuat kebajikan 

tentunya dengan kiblat yang mengajak ke arah kebenaran dan 

kebaikan. Hal ini sesuai dengan penafsiran Buya Hamka tentang 

surah Al-Baqarah ayat 148 dalam kitab tafsirnya Al-Azhar yang 

menyebutkan; 

Bagi tiap-tiap pemeluk suatu agama ada kiblatnya sendiri. 
Bahkan tiap-tiap kabilah pun mempunyai tujuan dan arah 
sendiri, mana yang dia sukai. Namun orang yang beriman 
tujuan atau kiblatnya hanya satu, yaitu mendapat ridha 
Allah.  Nabi lbrahim di zaman dahulu berkiblat ke 

                                                           
9Khamim Zarkasih Putro, “Virus N-ACH dalam Al-Qur’an; Dorongan Berprestasi 

Berbasis Agama”, Mukkadimah, Vol. XV, No. 27, Juli-Desember 2009, hlm. 157 
10Suciati, Psikologi Komunikasi; Sebuah Tinjauan Teoritis dan Perspektif Islam, 

Yogyakarta, Buku Litera, 2015, hlm. 149 
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Masjidil Haram, umat Yahudi berkiblat ke Baitul Maqdis, 
dan umat Nasrani berkiblat ke sebelah timur. Tetapi kiblat 
bukanlah pokok, yang pokok ialah menghadapkan hati 
langsung kepada Allah. Itulah tujuan yang sebenarnya. 
Jangan kamu berlarut-larut berpanjang-panjang 
bertengkar perkara peralihan kiblat. Kalau orang-orang 
Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti kiblat kamu, 
biarkanlah. Sama-sama setialah pada kiblat masing-
masing. Dalam agama tidak ada paksaan. Cuma 
berlombalah berbuat serba kebajikan, sama-sama 
beramal dan membuat jasa di dalam peri kehidupan ini.11 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk menjadi 

pribadi yang selalu berusaha untuk berbuat kebaikan sebanyak-

banyaknya dan juga meyakini bahwa nantinya akan ada hari 

kiamat/hari pembalasan. Senang berbuat baik terhadap diri 

sendiri dan orang lain serta alam sekitarnya sebagai bukti dari 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.  

Al-Qur’an memberikan motivasi yang besar bagi umatnya 

untuk mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai salah satunya 

dalam hal berprestasi. Allah tidak akan mengubah nasib umatnya 

melainkan mereka mengubah nasib mereka sendiri. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. 

                             

                                 

                  

  Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan 

                                                           
11Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ 2, Surabaya, Pustaka Islam, 2002, hlm. 29 



8 
 

 
 

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka 
tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS Ar-Rad, 
13:11) 

          Sebagaimana dalam tafsir yang dikeluarkan oleh 

Departemen Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa; 

              Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap 
menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa 
malaikat yang mencatat amalan-amalannya, yaitu Raqib 
dan Atid. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini adalah 
malaikat yang menjaga secara bergiliran itu disebut 
malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merubah keadaan 
mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab 
kemunduran mereka.12        

         

          Ayat di atas menjelaskan bahwa keadaan yang lebih baik 

akan diperoleh manusia jika dia berupaya mengubahnya. Dari 

sini diperoleh gambaran bahwa keberhasilan suatu aktivitas 

secara optimal dibutuhkan suatu kekuatan dalam jiwa manusia 

yang dapat menggerakkannya untuk bertindak maksimal. Dunia 

Psikologi biasa menyebutnya sebagai kebutuhan berprestasi atau 

motivasi berprestasi.             

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti 

terhadap tiga orang mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 

yang berhasil melewati berbagai tes dan menjadi bagian dari 

Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan, yaitu berinisial 

“ROP”, yang telah mengikuti pemilihan BGKSS sebanyak dua 

kali. Motivasi “ROP” untuk mengikuti ajang ini sangat besar. 

“ROP” merasa antusias dengan berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh para Bujang Gadis Kampus Sumsel dan tertarik untuk 

mencoba hal-hal baru yang belum pernah ia kerjakan. Dukungan 

                                                           
12Departemen Agama Republik Indonesia, “Alquraan dan Terdjemahnja Djuz 

11-Djuz 20”, Jakarta, Pertjetakan dan Offset Jamunu, 1969, hlm. 370 
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dari keluarga dan orang terdekat memotivasi “ROP” sehingga ia 

mampu lolos seleksi di tahun berikutnya. Berikut ungkapan 

“ROP” kepada peneliti saat wawancara awal:13 

“Saya sangat termotivasi dan tertarik dengan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Bujang Gadis Kampus 
Sumsel dan saya ingin mencoba mengerjakan hal-hal 
tersebut, karena merupakan hal baru bagi saya 
mengerjakan program-program besar secara bersama-
sama dengan orang-orang yang memiliki intelektual 
tinggi. Bersyukur tahun kedua bisa lolos seleksi karena 
berkat pengalaman kegagalan di tahun sebelumnya, 
sehingga saya belajar banyak dan meminta dukungan 
dari keluarga dan orang terdekat.” 

Selanjutnya subjek berinisial “EYM”, yang menuturkan 

motivasi awal mengikuti pemilihan BGKSS karena ingin mencoba 

sesuatu yang baru dan menantang diri sendiri. Tapi keinginan 

terbesar “EYM” ialah membanggakan orang tua karena besar 

harapan mereka kepada “EYM” untuk menjadi duta pendidikan 

mewakili kampus UIN Raden Fatah Palembang. Berikut 

ungkapan “EYM” kepada peneliti saat wawancara awal:14 

“Motivasi awal ikut BGKSS karena saya suka mencoba hal 
yang baru dan menantang. Menurut saya BGKSS salah 
satu kompetisi yang memberikan tantangan yang besar 
untuk dapat menjadi bagian di dalamnya. Ikut BGKSS 
juga karena orang tua ingin sekali saya gabung di 
organisasi ini dan menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 
Sumsel mewakili UIN Raden Fatah karena itulah saya 
ingin membanggakan mereka dan instansi kampus.” 

 

Subjek ketiga berinisial “DM”, mengungkapkan 

ketertarikannya bergabung di ajang pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan agar mampu berpatisipasi pada 

kegiatan-kegiatan positif. “DM” awalnya merasa sangat tidak 

                                                           
13Hasil  Wawancara dengan “ROP”  pada tanggal 4 November 2016 pada Pukul 

11.35 WIB 
14Hasil  Wawancara dengan “EYM” pada tanggal 2 November 2016 pada Pukul 

13.45 WIB 
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percaya diri, namun ia berusaha memantapkan hati dan selalu 

berkata “pasti bisa”. Berikut ungkapan “DM” kepada peneliti saat 

wawancara awal:15 

“Ikut BGKSS karena ingin bergabung dalam kegiatan-
kegiatan yang positif walaupun dulu sempat tidak 
percaya diri, karena melihat banyaknya pesaing dan 
sedikitnya perwakilan dari UIN. Tapi saya tetap optimis 
dengan cara menanamkan kata-kata “bisa, pasti bisa, 
yakin bisa dalam hati” jadi ketika rasa PD mulai lemah, 
saya selalu ingat kata-kata itu. Selain itu banyak 
dukungan dari orang terdekat yang memotivasi saya 
untuk membanggakan UIN Raden Fatah”  
 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan ketiga subjek, 

peneliti tertarik untuk mengetahui motivasi berprestasi sehingga 

mereka berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan. Melalui tulisan ini pula, peneliti menuangkannya dalam 

kajian penelitian yang berjudul “Motivasi Berprestasi Mahasiswa 

yang Berhasil Menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan Pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. 

 

1.2     Pertanyaan Penelitian 

1.2.1  Faktor apa yang memotivasi mahasiswa UIN Raden 

Fatah Palembang untuk berprestasi menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan? 

1.2.2 Bagaimana makna motivasi berprestasi bagi 

mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang 

berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan? 

 

 

 

                                                           
15Hasil  Wawancara dengan “DM”  pada tanggal 3 November 2016 pada Pukul 

10.40 WIB 
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1.3   Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa 

tujuan yang ingin  dicapai peneliti, yaitu : 

1.3.1 Untuk mengkaji faktor-faktor yang memotivasi 

mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk 

berprestasi menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan. 

1.3.2 Untuk mengetahui makna motivasi berprestasi 

mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang telah 

berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan  

 

1.4    Manfaat Penelitian 

           Dari tujuan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti 

mengharapkan ada  manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain: 

1.4.1   Manfaat Praktis 

1)   Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memperluas cakrawala pemikiran dan pengalaman 

peneliti. 

2)   Institusi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

tambahan dan relevansi bagi para pembaca 

khususnya Fakultas Psikologi agar memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan yang luas. 

3)   Penelitian ini diharapkan menjadi literatur untuk 

penelitian selanjutnya. 

      

     1.4.2  Manfaat Teoritis 

          Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk memperkaya sekaligus memperluas 

khasanah keilmuan dan mengembangkan penelitian 

dibidang Psikologi Agama dan Psikologi Islam serta 

memberikan informasi mengenai motivasi berprestasi 

mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang telah 
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berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan. 

 

1.5   Keaslian Penelitian 

          Berikut ini penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

dengan tema motivasi berprestasi antara lain; Ratna Hayani dan 

M.M.W Tairas Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 

yang melakukan penelitian desktiptif kualitatif tahun 2014 

dengan judul “Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa Berprestasi 

dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya motivasi berprestasi terdiri atas dua faktor, yaitu 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi self 

efficacy value serta pengalaman yang diperoleh sebelumnya 

sedangkan faktor ekstrinsik meliputi keluarga,sekolah,dan 

teman. Proses pembentukan motivasi berprestasi melibatkan 

faktor tersebut. Motif berprestasi pada mahasiswa berprestasi 

mulai terbentuk sejak sebelum masuk perguruan tinggi. 

Mahasiswa berprestasi pada umumnya sudah mulai memiliki 

prestasi sejak mereka duduk dibangku sekolah dasar dan terus 

berlanjut hingga diperguruan tinggi.16 

        Lalu ada juga penelitian oleh Karel Muskanan Mahasiswa 

Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Kupang yang 

melakukan penelitian . melalui metode sensus dengan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada tahun 2015 dengan 

judul “Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan 

Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Hasil 

yang diperoleh melalui uji statistik korelatif kuantitatif 

menunjukkan bahwa masing-masing parameter (kompetensi 

atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab, 

lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir) mempunyai 

                                                           
16Ratna Hayati dan M.M.W Tairas, “Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa 

Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi”, Jurnal Piskologi Pendidikan dan 
Perkembangan, Vol.3, No.01, April 2014, hlm. 30  
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hubungan yang signifikan dan relevan dengan teori serta 

berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap motivasi 

berprestasi atlet. Hasil analisis koefisien determinasi (R2) 

menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari aspek-

aspek pada variabel internal dan eksternal terhadap motivasi 

berprestasi atlet mempunyai kontribusi yang signifikan pada 

motivasi berprestasi atlet PPLP NTT.17 

        Selanjutnya Agung Widi W dan Ivo Haridito Mahasiswa 

Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Surabaya yang melakukan penelitian deskriptif 

kualitatif tahun 2012 dengan judul “Motivasi Berprestasi Tim 

Bolabasket Putra SMAN 16 Surabaya Menjelang Turnament DBL 

2012 Antar SMA se-Jawa Timur”. Hasil penelitian yang diperoleh 

dari 12 responden yaitu durasi latihan 88,89%, frekuensi latihan 

87,50%, persistensi atau ketekunan pada kegiatan 89,59%, 

pengorbanan untuk mencapai tujuan 97,92%, arah sikap 

terhadap sasaran kegiatan 88,50%, tingkat aspirasi yang hendak 

dicapai dengan kegiatan yang dilakukan 87,50%, ketabahan dan 

kemampuan dalam menghadapi kesulitan 89,58%,  tingkat 

kualifikasi prestasi/ produk (output) yang di capai dari kegiatan 

yang di lakukan 90,00%. Dari analisis data tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tim bola basket mempunyai motivasi 

berprestasi tinggi untuk indikator pengorbanan dalam mencapai 

tujuan dan motivasi sedang untuk indikator frekunsi latihan dan 

tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang di 

lakukan. Dengan rata-rata motivasi berprestasi yang tinggi dan 

banyaknya prestasi yang didapat oleh tim bola basket SMAN 16 

Surabaya artinya motivasi memiliki peranan penting terhadap 

motivasi berprestasi.18 

                                                           
17Karel Muskanan, “Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan 

Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Kebijakan dan 
Administrasi Publik, Vol.19, No.02, November 2015, hlm. 105  

18Agung Widi W dan Ivo Haridito, “Motivasi Berprestasi Tim Bolabasket Putra 
SMAN 16 Surabaya Menjelang Turnament DBL 2012 Antar SMA se-Jawa Timur”, Artikel E-
Jurnal UNESA, Vol.2, No.1, 2013, hlm.3 



14 
 

 
 

       Terakhir Dorinda Ananta dan Elisabet Widyaning H, 

Mahasiswa Psikologi Universitas Unika Widya Mandala Surabaya 

yang melakukan penelitian deskriptif kualitatif tahun 2015 

dengan judul “Motivasi Berprestasi pada Penderita 

Spondyloarthritides dengan jenis Enteropathicarthritis”. Hasil 

penelitian menghasilkan empat tema utama: faktor–faktor 

motivasi berprestasi, gambaran motivasi berprestasi, strategi 

untuk mencapai tujuan, dan faktor kesehatan yang 

mempengaruhi motivasi. Motivasi berprestasi didasarkan pada 

keinginan informan untuk ingin tetap aktif dan sekaligus mampu 

menjadi yang terbaik dalam setiap aktivitas yang dijalaninya saat 

ini.19 

        Menurut peneliti, penelitian ini masih belum ditemukan 

kesamaan dengan penelitian yang lainnya. Penelitian ini lebih 

mengarah pada makna motivasi berprestasi pada mahasiswa 

UIN Raden Fatah Palembang yang telah berhasil menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Disini peneliti 

mencoba melihat sisi dukungan positif apa yang menjadikan 

mereka termotivasi dalam berprestasi untuk menunjukkan diri 

bersaing dengan mahasiswa dari kampus lain.  

Penelitian ini membantu menghindari stigma negatif yang 

hadir di masyarakat mengenai kemampuan mahasiswa UIN 

Raden Fatah yang hanya unggul dalam bidang keagamaan saja, 

serta mindset masyarakat mengenai ajang pemilihan yang 

semakin marak di Indonesia. Penelitian ini ingin menunjukan 

bagaimana makna motivasi berprestasi mahasiswa UIN Raden 

Fatah dan menjelaskan manfaat dan dampaknya bagi diri 

mahasiswa itu sendiri dan kemajuan pendidikan di Sumatera 

Selatan.  

 

 

 

                                                           
19Dorinda Ananta dan Elisabet Widyaning H, “Motivasi Berprestasi pada 

Penderita Spondyloarthritides dengan jenis Enteropathicarthritis”, Jurnal Experientia, 
Vol.3, No.1, Juli 2015, hlm.121-132 
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1.6     Sistematika Pembahasan 

Bab I, berisikan tentang latar belakang masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

keaslian penelitian. 

Bab II, berisikan tentang pengertian motivasi berprestasi, 

teori motivasi berprestasi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi berprestasi, karakter individu yang  motivasi 

berprestasinya tinggi, fungsi motivasi berprestasi dan penjelasan 

mengenai Duta Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan 

(Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan). 

Bab III, berisikan metode penelitian bagian ini 

menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber 

data, subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data dan keabsahan data 

peneliti. 

Bab IV, bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian 

serta pembahasannya terdiri dari orientasi kancah dan 

persiapan, pelaksanaan penelitian, dan hasil temuan penelitian. 

Bab V, bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan 

penelitian dan saran peneliti bagi peneliti dan penelitian 

berikutnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Motivasi Berprestasi 

       2.1.1  Pengertian Motivasi Berprestasi 

        Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti 

dorongan atau alasan. Motif merupakan tenaga pendorong 

yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu 

tenaga di dalam diri manusia, yang menyebabkan manusia 

bertindak atau melakukan sesuatu.20  

Motivasi adalah semua hal berupa verbal, fisik, atau 

psikologis yang membuat seseorang melakukan sesuatu 

sebagai respon.21 McDonald salah seorang ahli psikologi 

pendidikan memberikan sebuah definisi tentang motivasi 

sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri manusia 

yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi 

dalam usaha mencapai tujuan. Definisi ini berisi tiga hal, 

yaitu22: 

1) Motivasi dimulai dengan suatu perubahan tanaga dalam 

diri seseorang 

2) Motivasi itu ditandai oleh dorongan afektif. 

3) Motivasi itu ditandai oleh reaksi-reaksi mencapai tujuan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan 

bahwa motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis 

yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya 

untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu 

tujuan.23             

   

                                                           
20Sarlito W.Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, 

hlm.138 
21Nancy Stevenson, Seni Memotivasi; Menguasai Keahlian yang Anda Perlukan 

dalam 10 Menit, Yogyakarta, Andi, 2002, hlm. 2  
22Wasti Soemanto, Psikologi Pendidikan-Landasan Kinerja Pemimpin 

Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm. 203-204  
23Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.101 
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Jika ditinjau dari pandangan Islam bahwa segala 

sesuatu yang mendorong perbuatan seseorang itu diawali 

kepada niat, niat yang akan menjadi motivasi atau 

mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Niat 

adalah kesadaran dan komitmen ilahiah yang mendorong 

atau memotivasi seseorang untuk beraktivitas memenuhi 

amanah. Tanpa niat maka aktivitas manusia tidak dianggap 

sebagai suatu ibadah.24 Sebagaimana hadits Imam Bukhari 

yang menyatakan: 

“Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat” 
(HR.Bukhari).  
 
Al Mundzir menyebutkan dari Ar Rabi’ bin Khutsaim, ia 

berkata; 

“Segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan 
Allah ‘Azza wa Jalla, maka akan sia-sia.”  

 

Menurut Mujib dan Mudzakir, dalam Islam, motivasi 

diakui berperan penting dalam mewujudkan keinginan 

individu untuk berprestasi, dimana pengertian berprestasi 

ialah suatu motif yang berkaitan untuk memperoleh 

prestasi yang baik,  mampu menghadapi masalah dan 

mengerjakan segala tugas sebaik mungkin.25 Seseorang 

yang mempunyai motivasi tinggi akan mencurahkan 

segenap upaya yang diperlukan untuk mempelajari 

metode-metode yang tepat guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Apabila ia menghadapi suatu masalah, maka ia 

akan melakukan berbagai upaya untuk memecahkannya 

dengan mencari solusi yang tepat untuk mencapai tujuan 

                                                           
24Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 2002, cet-2, hlm. 249  
25Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi, 2010, hlm. 251 
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tersebut.26 Prestasi seseorang tergantung pada dua faktor, 

yakni intelegensi dan motivasi berprestasi.27 

          Motivasi berprestasi dapat diartikan sebagai 

dorongan untuk mengerjakan suatu hal dengan sebaik-

baiknya berdasarkan standar keunggulan. Motivasi 

berprestasi bukan sekedar dorongan untuk berbuat, tetapi 

mengacu kepada suatu ukuran keberhasilan atau 

keunggulan.28 

        2.1.2  Teori Motivasi Berprestasi  

 Motivasi berprestasi pertama kali dirumuskan oleh 

Murray dengan istilah “n-ach” yang beranggapan bahwa 

motif berprestasi merupakan kebutuhan untuk 

menyelesaikan sesuatu yang sulit, menguasai sesuatu 

dengan cepat dan mandiri, bersaing, mengungguli orang 

lain, dan melakukan semua hal pada suatu ukuran 

keberhasilan.29 Selanjutnya teori ini dirumuskan kembali 

dan diteliti lebih intensif oleh McClelland dan Atkinson. 

 McClelland dalam The Encyclopedia Dictionary of 

Psychology yang disusun oleh Hare dan Lamb, 

mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi merupakan 

motivasi yang berhubungan dengan pencapaian beberapa 

standar kepandaian atau keahlian.30 Individu yang 

menunjukkan motivasi berprestasi menurut McClelland 

adalah mereka yang task oriented dan siap menerima 

tugas-tugas yang menantang dan kerap mengevaluasi 

tugas-tugasnya dengan beberapa cara, yaitu 

membandingkan dengan hasil kerja orang lain atau dengan 

standar tertentu. Suatu prestasi berkaitan erat dengan 

                                                           
26Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, op. cit. hlm. 252-253   
27Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Ed.3, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, 

hlm. 30 
28Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm. 107 
29McClelland, D.C, Human Motivation, New York, Cambridge University Press, 

1987, hlm. 24 
30Rom Hare and Roger Lamb, Ed., The Encyclopedia of Psychology, Brasil 

Blackwell Publisher Ltd, London, 2003, hlm. 3 
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harapan. Inilah yang membedakan motivasi berprestasi 

dengan motivasi lain seperti lapar, haus, dan motif biologis 

lainnya. McClelland mengemukakan bahwa suatu harapan 

mengandung standar keunggulan (Standard of Excellent).31 

Atkinson mengemukakan kebutuhan untuk 

berprestasi adalah dorongan untuk mengatasi hambatan, 

melatih kekuatan, dan berusaha untuk melakukan suatu 

pekerjaan yang sulit dengan cara yang baik dan secepat 

mungkin atau dengan kata lain, usaha seseorang untuk 

menemukan atau melampaui standar keunggulan. Menurut 

Atkinson seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi 

tinggi pada umumnya harapan akan suksesnya selalu 

mengalahkan rasa takut akan mengalami kegagalan. Ia 

selalu merasa optimis dalam mengerjakan setiap hal yang 

dihadapinya, sehingga setiap saat selalu termotivasi untuk 

mencapai tujuannya.32 Atkinson mengatakan bahwa 

motivasi berprestasi dalam perilaku individu mengandung 

dua kecenderungan perilaku, yaitu : 

1) Individu yang cenderung mengejar atau mendekati 

kesuksesan 

2) Individu yang berusaha untuk menghindari kegagalan. 

 Menurut McClelland, seseorang dianggap memiliki 

motivasi untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan 

untuk melakukan suatu karya berprestasi lebih baik dari 

prestasi karya orang lain.  

Ada tiga jenis kebutuhan manusia menurut McClelland  

yaitu sebagai berikut33: 

        1)   Kebutuhan akan Prestasi (n-ACH) 

 Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk 

mengungguli dari orang lain.  Ciri-ciri individu yang 

menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia 

menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk 

                                                           
31Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.109 
32Ibid., hlm. 106 
33Ibid., hlm. 103  

http://serbabokep3gp.blogspot.com/
http://serbabokep3gp.blogspot.com/
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mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, 

keinginan mendapatkan tanggung jawab dan mampu 

diandalkan dalam hal pemecahan masalah.  

2)   Kebutuhan akan Kekuasaan (n-POW)  

       Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk 

membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana 

orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku 

demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk 

mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. McClelland 

menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat 

berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu 

posisi kepemimpinan. Karyawan memiliki motivasi untuk 

berpengaruh terhadap lingkungannya, memiliki karakter 

kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. 

3)   Kebutuhan untuk Berafiliasi atau Bersahabat 

(n- AFI)  

Kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk 

berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu 

merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang 

erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan 

pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi 

yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang 

memerlukan interaksi sosial yang tinggi. 

 

 Orang yang bekerja akan mendapati hasil yang lebih 
optimal bila ia berusaha secara maksimal. Sebagaimana 
Firman Allah SWT. 
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Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di 
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah 
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung 
bagi mereka selain Dia.” (QS Ar-Rad, 13:11) 

Sebagaimana dalam tafsir yang dikeluarkan oleh 

Departemen Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa; 

            Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap 
menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa 
malaikat yang mencatat amalan-amalannya, yaitu Raqib 
dan Atid. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini adalah 
malaikat yang menjaga secara bergiliran itu disebut 
malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merubah keadaan 
mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab 
kemunduran mereka.34                

           
Ayat di atas menjelaskan bahwa keadaan yang lebih 

baik akan diperoleh manusia jika dia berupaya 

mengubahnya. Makin besar usaha yang dilakukan 

manusia, makin besar pula kemungkinan adanya perbaikan 

keadaan. Dari sini diperoleh gambaran bahwa keberhasilan 

suatu aktivitas secara optimal dibutuhkan suatu kekuatan 

dalam jiwa manusia yang dapat menggerakkannya untuk 

bertindak maksimal. Dunia psikologi biasa menyebutnya 

sebagai kebutuhan berprestasi atau motivasi berprestasi.  

Motivasi berprestasi dalam Islam lebih 

menggambarkan niat dan upaya yang sungguh-sungguh 

untuk mengerjakan suatu tugas, sementara hasil yang 

diperoleh sebanding dengan usaha yang dilakukan. 

                                                           
34Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya, Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi, 

2010, hlm. 370 
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Kesebandingan hasil ini ukurannya tidak semata-mata 

material. Balasan atas suatu pekerjaan bukan hanya 

penghasilan, tapi juga pahala dari Allah SWT. Bentuk dan 

besarnya reward ada yang dapat dinikmati langsung dan 

ada juga yang dapat dirasakan dalam tempo yang cukup 

lama. Allah memberi saran kepada setiap manusia yang 

telah menunjukkan usahanya dengan sungguh-sungguh, 

dengan firman-Nya: 

                     

                     

                      

                      

 
  Artinya:  “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu 

dadamu? (1) Dan Kami telah menghilangkan 
daripadamu bebanmu (2) Yang memberatkan 
punggungmu (3).Dan Kami tinggikan bagimu 
sebutan (nama) mu (4).Karena sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5)   
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan (6) Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain (7) Dan 
hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap 
(8).” (Q.S Al-Insyirah: 1-8) 

 
        Ayat di atas jelas menerangkan bahwa disetiap 

kesulitan pasti akan ada kemudahan atau jalan keluar 

untuk mengatasinya. Sesuai dengan penafsiran yang 

dikeluarkan oleh Bachtiar Surin dalam kitab tafsir Alkanz 

mengenai ayat ini ialah: 
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         Kesulitan dan kelapangan berjalan bersama-sama, yang 
satu tidak mendahului yang lain.35 

 

Dalam ajaran Islam, bekerja dan beraktivitas lain 

tidak hanya diarahkan kepada pencapaian prestasi-

prestasi duniawi, tapi juga prestasi akhirat. Fokus hanya 

bertindak mewujudkan prestasi-prestasi duniawi memang 

menghasilkan keberhasilan material, namun gagal 

memenuhi kebahagiaan ruhani manusia. Sebaliknya, 

memfokuskan diri pada pencapaian prestasi akhirat saja 

dengan menghabiskan waktu beribadah kepada Allah, 

juga tidak tepat. Proporsionalitas dan keharmonisan 

menjadi salah satu hal yang disukai dalam Islam.36 

Islam adalah agama yang sangat memotivasi 

umatnya dan keberadaan David McClelland dalam dunia 

modern adalah menterjemahkan pengetahuannya 

tentang kecenderungan berprestasi pada diri manusia 

dalam bentuk teori. Yang mana, ketika sesuatu sudah 

berbentuk teori akan dapat dikembangkan lebih lanjut 

melalui penelitian-penelitian dan diaplikasikan untuk 

memetakan suatu kasus secara lebih jernih. 

 

          2.1.3  Fungsi Motivasi Berprestasi  

Adapun fungsi motivasi berprestasi menurut 

Eysenck adalah37 : 

  1) Menjelaskan tingkah laku. Implikasinya, dengan   

mempelajari motivasi, dapat diketahui alasan 

seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan tekun 

dan rajin sementara orang lain acuh terhadap 

pekerjaan itu.   

                                                           
35Bachtiar Surin, Alkanz Terjemah & Tafsir Al-Qur’an Jilid 3 Juz 21-30, 

Bandung, Titian Ilmu, 1993, hlm. 2153  
36Murtadha Mutahhari, Perspektif Al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, 

Bandung, Mizan, 1986, hlm. 44 
37Gunarsa,S.D. & Gunarsa,Y.S.D, Motivasi Berprestasi,  Jakarta, RajawaliPers, 

2000, hlm. 27 
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  2) Mengontrol tingkah laku. Implikasinya, dengan 

mempelajari motivasi, dapat diketahui mengapa 

seseorang sangat menyenangi suatu objek dan 

kurang menyenangi objek yang lain.  

 

2.1.4 Karakteristik Individu yang Memiliki 

Motivasi Berprestasi Tinggi 

                 Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Artinya 

manusia diciptakan dalam keadaan mula-mula serba 

positif, berpotensi menyembah Allah, berbuat baik bagi 

sesama, berbuat secara optimal dalam kehidupannya. 

Manusia sendiri diciptakan dalam keadaan yang sebaik-

baiknya, sebagaimana firman Allah SWT: 

                   

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS At-Tin, 
95:4) 

Penjelasan ayat ini dapat kita lihat dalam kitab 

tafsir Al-Qur’an yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia. Dalam kitab tersebut 

dijelaskan bahwa: 

Setelah bersumpah dengan buah-buahan yang 
bermanfaat atau tempat-tempat yang mulia itu, Allah 
menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia 
dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, 
otak manusia mampu bebas berfikir yang menghasilkan 
ilmu, dan tangannya juga bebas untuk merealisasikan 
ilmunya itu, sehingga melahirkan teknologi. Dari segi 
psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan 
yang sempurna.38 
 

                                                           
38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya Jilid X, Jakarta,  Ikrar Mandiri 

Abadi, 2010, hlm. 713  
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Di dalam ayat lainnya yang terkandung dalam Al-
Qur’an, Allah juga menekankan bahwa Allah lah 
penguasa jagat raya yang menciptakan kehidupan dan 
juga kematian untuk menguji hamba nya dalam bersikap 
dan berbuat amal saleh, sebagaimana dalam firman Allah 
SWT : 
 

                        

          

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia 
menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih 
baik amalnya. Dan dia Maha Berkuasa lagi Maha 
Pengampun.” (QS Al-Mulk, 67:2) 

           Hal ini sesuai dengan penafsiran Ahmad 

Mushthafa Al-Maraghi tantang surat Al-Mulk ayat 2 

tersebut dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi yang 

menyebutkan: 

Dia-lah yang telah menentukan kematian dan menetukan 
kehidupan serta menjadikan bagi masing-masing dari 
keduanya itu waktu-waktu yang tidak diketahui kecuali 
oleh Dia sendiri. Untuk memperlakukan kamu dengan 
perlakuan yang ditujukan kepada orang yang hendak 
diuji keadaannya, dan melihat siapakah di antara kamu 
yang mengikhlaskan amalnya, sehingga Dia akan 
membalasmu tentang hal itu menurut perbedaan 
martabat dan perbuatanmu, baik perbuatan itu perbuatan 
hati maupun perbuatan anggota badan. Dia-lah yang 
Maha Kuat lagi Maha Keras pembalasan-Nya terhadap 
orang yang mendurhakai dan menyalahi perintah-Nya, 
tetapi Maha Pengampun terhadap orang yang kembali 
kepada-Nya bertaubat, melepaskan diri dari dosa-dosa.39 

 

 

                                                           
39Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz XXIX Cetakan 

kedua, Semarang, Karya Toha Putra, 1993, hlm. 9-10   
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Dari ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa 

manusia memperoleh amanat untuk berbuat kebajikan 

dan melakukan tugas-tugas yang diperintahkan Allah 

dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam pandangan 

Islam, selama hidupnya, manusia wajib melakukan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Umat 

Islam terdahulu telah menunjukkan dedikasinya yang luar 

biasa, sehingga hasil-hasil optimal mampu bertahan 

dalam berbagai sejarah. Ibnu Sina adalah cendekiawan 

Islam yang sangat jenius dan memiiki keahlian beragam 

serta universal. Ibnu Sina adalah ahli fisika, sekaligus 

dokter, ahli teologi, dan penyair. Imam Al-Ghazali ahli 

dalam Ilmu Kalam, Fiqih, Filsafat, dan Sufisme. Apa yang 

terjadi adalah bukti bahwa mereka memiliki semangat 

berprestasi yang sangat tinggi yang didasarkan pada 

tanggung jawab sebagai hamba Allah yang harus 

berkarya secara optimal.40 

Menurut McClelland, ada 5 indikator orang yang 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi diantaranya: 

berorientasi pada tujuan,  menyukai pekerjaan yang 

menantang, bertanggung jawab,  berani mengambil 

resiko, serta kreatif dan inovatif. 41 

Sedangkan menurut Schwitzgebel & Kalb 

mengatakan individu yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut42: 

1)   Menyukai tugas atau situasi yang menuntut tanggung 

jawab pribadi. 

2)  Memilih tujuan yang realistis, tetapi menantang dari 

tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar 

resikonya dan memperoleh umpan balik dengan 

                                                           
40Murtadha Mutahhari, Perspektif Al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, 

Bandung, Mizan, 1986, hlm. 56 
41Danim Sudarwan,  Motivasi, Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok, Jakarta, 

Rineka Cipta, 2004, hlm. 89 
42Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm. 111 
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segera dan nyata. 

3)  Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, 

status, atau keuntungan lainnya, melainkan sebuah 

prestasi sebagai ukuran keberhasilan. 

4) Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk 

mengungguli orang lain 

5)  Mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi 

masa depan yang lebih baik. 

  

 Taufiqurrahman, seorang master dari Omdurman 

University, Sudan, mengatakan dalam pandangan Islam, 

ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi 

seseorang sehingga ia dapat disebut sebagai pribadi 

 yang memiliki motivasi untuk berprestasi, yaitu43: 

1) Aqidah yang lurus 

      Dengan aqidah yang lurus, seorang muslim akan 

memiliki ikatan yang kuat kepada Allah SWT. dan tidak 

akan menyimpang dari jalan serta ketentuan-

ketentuanNya. Selain aqidah yang lurus, ibadah yang 

benar merupakan salah satu pilar utama manusia 

berprestasi. Manusia yang ingin meraih kesuksesan yang 

hakiki, harus memiliki pemahaman tentang konsep 

aqidah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh 

agamanya. Dengan kelurusan dan kemantapan aqidah, 

seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya 

kepada Allah. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-

An’am:162  

                        

 
Artinya:  “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan 

matiku, semua bagi Allah tuhan semesta alam”. 
(QS. Al-An’am: 162) 

                                                           
43Ibid., hlm. 109 
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Penjelasan ayat ini dapat dilihat dalam tafsir al-
Maraghi oleh penafsiran Abdurrahman Saleh Abdullah 
dijelaskan bahwa ayat ini: 

          Mencakup segala amal saleh yang merupakan tujuan 
hidup dan seorang mu’min bertauhid dan sebagai 
simpanan buat matinya, termasuk didalamnya keikhlasan 
kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seseorang yang 
beriman menetapkan hatinya agar hidup dan matinya 
hanya untuk Allah. Sehingga dia senantiasa 
menginginkan kebaikan, kesalehan, dan perbaikan dalam 
setiap amal yang dia lakukan dan mencari kesempurnaan 
untuk dirinya, dengan harapan bisa mati dengan 
kematian yang diridhai Allah. Barangsiapa yang 
menghadapkan hatinya kepada Allah, juga kepada selain 
Allah, sekalipun pada hamba-hamba Allah yang 
dimuliakan atau kepada makhluk yang dianggap agung, 
maka dia adalah orang musyrik.44 

 
Ma’gil bin Yasar r.a berkata Nabi saw bersabda: Allah 

ta’ala berfirman45: 

“Wahai anak Adam! Habiskanlah waktumu beribadah 
kepada-Ku, Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, 
penuhi kedua tanganmu dengan rizqi. Hai anak Adam! 
Janganlah menjauhkan diri daripada-Ku agar tidak Aku isi 
hatimu dengan rasa kemiskinan dan isi kedua tanganmu 
dengan kesibukan dan kerepotan.” (HR. Alhakim) 

2)    Akhlak yang Mulia 

       Akhlak yang mulia merupakan sikap dan perilaku 

yang harus dimiliki oleh setiap manusia, baik dalam 

hubungannya kepada Allah, maupun dengan makhluk-

makhluk ciptaanNya. Karena akhlak yang mulia begitu 

penting bagi umat manusia, maka salah satu tugas 

diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki 

                                                           
44Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 8, Semarang, 

Karya Toha Putra, 1993, hlm. 158-159  
45Muhammad Tajuddin bin Almanawi Alhaddadi, 272 Hadits Qudsi, Surabaya, 

Bina Ilmu Offset, 1984, hlm. 106   
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akhlak manusia, dimana beliau sendiri langsung 

mencontohkan kepada kita bagaimana keagungan 

akhlaknya sehingga diabadikan oleh Allah SWT di dalam 

Al Qur’an sesuai firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat 4 

yang berbunyi: 

            

Artinya:  “Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki 
akhlak yang   agung”. (QS. Al-Qalam: 4) 

 

Dalam  tafsir yang dikeluarkan Kementerian Agama 

Republik Indonesia mengenai ayat ini menyatakan 

bahwa: 

Pahala yang tidak terputus itu diperoleh Rasulullah saw 
sebagai buah dari akhlak beliau yang mulia. Pernyataan 
bahwa Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung 
merupakan pujian Allah kepada beliau, yang jarang 
diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang lain. Ayat 
ini menggambarkan tugas Rasulullah saw sebagai 
seorang yang berakhlak mulia. Beliau diberi tugas 
menyampaikan agama Allah kepada manusia agar 
dengan menganut agama itu mereka mempunyai akhlak 
yang mulia pula.46  
 
Nabi Muhammad  bersabda: 

Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 
akhlak mulia (dari manusia). (Riwayat al-Baihaqi dari Abu 
Hurairah) 

 

          3)   Wawasan yang Luas 

     Wawasan yang luas wajib dipunyai oleh pribadi 

muslim. Karena itu salah satu sifat Rasulullah SAW adalah 

fatanah (cerdas). Pentingnya memiliki ilmu pengetahuan 

atau wawasan yang luas diketemukan dalam al-Qur’an 

                                                           
46Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya Jilid X Juz 28,29,30, Jakarta, 

Lentera Abadi, 2010, hlm. 267-268 
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dengan ayat-ayat beriringan yang memberi titik tolak 

adanya peranan penting dan derajat tinggi bagi orang 

yang mempunyai pengetahuan, sebagaimana firman 

Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 1147: 

                       

                        

                    

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah 
dalam majelis, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
(QS.Al-Mujadalah, 58:11) 

Ayat diatas sesuai dengan penafsiran dalam kitab tafsir 
Quraish Sihab  yang menyebutkan bahwa: 
Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-
Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat 
duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama 
kalian maka lakukanlah, Allah pasti akan melapangkan 
segala sesuatu untuk kalian! Juga apabila kalian diminta 
untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah! Allah 
akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang 
ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa 

                                                           
47Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Alqur’an, 

Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 90 
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derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang 
kalian perbuat. 

       Seorang muslim harus memiliki wawasan 

keislaman dan keilmuan yang luas. Untuk mencapai 

wawasan yang luas maka manusia dituntut untuk 

mencari/menuntut ilmu agar tidak tersesat dalam 

pengamalannya. 

           4)    Fisik yang kuat 

 Fisik manusia perlu dipelihara dan 

ditumbuhkembangkan dengan memberikan gizi yang 

cukup dan menjaga kesehatannya. Kesehatan jasmani 

harus mendapat perhatian seorang muslim dan 

pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada 

pengobatan. Seorang muslim haruslah memiliki daya 

tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam 

secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Dengan 

demikianlah ia akan menjadi makhluk termulia. 

           5)   Disiplin Waktu 

  Displin menggunakan waktu merupakan faktor 

penting bagi manusia. Hal ini karena waktu mendapat 

perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. 

Allah SWT banyak bersumpah di dalam Al Qur’an 

dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wad 

dhuha, wal asri, wallaili dan seterusnya. Oleh karena itu 

setiap muslim amat dituntut untuk disiplin mengelola 

waktunya dengan baik sehingga waktu berlalu dengan 

penggunaan yang efektif. 

           6)   Bermanfaat bagi orang lain 

        Manfaat yang dimaksud disini adalah manfaat yang 

baik sehingga dimanapun dia berada, orang disekitarnya 

merasakan bahagia. Hal ini berarti setiap muslim harus 
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selalu mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal 

untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik 

dalam masyarakatnya.  

         2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Berprestasi  

           McClelland mengatakan bahwa motivasi 

berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi: 

keinginan untuk sukses, ketakutan akan kegagalan, 

value, self-efficacy, usia, dan pengalaman sedangkan 

faktor ekstrinsik meliputi: lingkungan, keluarga, dan 

teman.48  

Menurut Morgan, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi   berprestasi. Faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

1)  Harapan orang tua terhadap anaknya berpengaruh 

terhadap perkembangan motivasi berprestasi. Orang 

tua yang mengharapkan anaknya bekerja keras akan 

mendorong anak tersebut untuk bertingkah laku 

yang mengarah pada pencapaian prestasi. 

2) Lingkungan adalah faktor yang menguasai dan 

mengontrol lingkungan fisik dan sosial sangat erat 

hubungannya dengan motivasi berprestasi. 

3) Kemandirian individu yang didorong dengan 

mengandalkan diri sendiri, berusaha keras tanpa 

pertolongan orang lain, serta diberikan kebebasan 

untuk mengambil keputusan penting bagi dirinya 

akan meningkatkan motivasi berprestasi yang tinggi. 

Islam mendorong seseorang bekerja dan menjauhi 

ketergantungan kepada orang lain. Banyak hadits 

                                                           
48Syah, M.M.Pd, Psikologi pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001, 

hlm. 102  
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yang disampaikan Rasulullah saw yang 

mengungkapkan bahwa: 

  “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi 
orang lain dan sejelek-jelek manusia adalah yang 
menjadi beban bagi manusia yang lain.”49  
 
Dari Al Miqdam (bin Ma’dikarib) ra. dari Rasulullah 

saw, beliau bersabda: 

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih 
baik daripada ia makan dari hasil kerjanya sendiri. 
Dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud As dahulu 
makan dari hasil kerjanya sendiri .” (HR. Bukhari) 

 
4)  Pola asuh yang demokratis, sikap orang tua yang 

hangat dan sportif, cenderung menghasilkan anak 
dengan motivasi berprestasi yang tinggi atau 
sebaliknya, pola asuh yang cenderung otoriter 
menghasilkan anak dengan motivasi berprestasi yang 
rendah.  

 

2.2   Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

(Ikatan Bujang Gadis Kampus) 

        Kompetisi merupakan salah satu dorongan psikis yang 

dipelajari seseorang dari kehidupan sehari-hari di mana ia hidup. 

Pendidikan yang diterimanya mengantarkannya pada aspek-

aspek pemahaman di mana kompetisi dipandang sebagai 

sesuatu yang baik, demi kemajuan dan perkembangannya dan 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

         Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

adalah sebuah kompetisi yang diperuntukkan bagi semua 

mahasiswa se-Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan 

untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan 

                                                           
49Sayyid Mujtaba Musawi, Hidup Kreatif, Mengendalikan Gejolak Jiwa; 

Mengubah Problem Menjadi Prestasi dan Kesuksesan, Depok, Inisiasi Press, hlm. 284-285  
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nasional khususnya dibidang pendidikan dan budaya. Pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan atau yang lebih 

akrab dikenal dengan istilah Pemilihan Bujang Gadis Kampus 

Sumatera Selatan adalah salah satu media untuk mencari 

generasi muda yang tidak hanya intelek tapi juga kreatif, berani, 

berkepribadian, berbudaya dan berkompetensi pada semua 

bidang pendidikan.  

Melalui ajang ini, para generasi muda yang terpilih akan 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan yang 

akan berperan dalam berbagai kegiatan khususnya di bidang 

pendidikan dan budaya. 

Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

(Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan) merupakan ajang 

pemilihan duta terbesar dalam bidang pendidikan di Sumatera 

Selatan dan tercatat sebagai satu-satunya pemilihan paling 

banyak diminati dan diikuti oleh para peserta yang merupakan 

pemuda/i se-Sumatera Selatan yang berstatus sebagai 

mahasiswa. Ajang ini setiap tahunnya diikuti oleh lebih dari 250 

peserta dari berbagai kampus di Sumatera Selatan.  

Untuk menjadi bagian dari ajang akbar ini tidaklah 

mudah, selain persaingan yang begitu ketat,  tahapan tes yang 

diberikan pun cukup sulit. Pemilihan Bujang Gadis Kampus 

Sumatera Selatan (BGKSS) terdiri dari berbagai tahapan, yakni 

tahap penyisihan yang meliputi tes tertulis dengan 5 bidang soal; 

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Sejarah dan Budaya 

Sumatera Selatan, Pengetahuan Umum, dan Sejarah Ikatan 

Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS). Selanjutnya 

Tes Psikologi dan Walk in Interview. Dari hasil tes inilah, total 

keseluruhan peserta yang mendaftar akan dipilih sebanyak 60 

orang untuk masuk ke babak semifinal dan akan mengikuti 

tahapan interview bersama 5 juri di berbagai bidang, 

diantaranya Bahasa Inggris, Pengetahuan Umum, Psikologi, 

Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan, serta Kepemudaan dan 
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Organisasi. Lalu mempresentasikan perencanaan program kerja 

yang akan dilaksanakan jika telah tergabung dalam IBGKSS.50  

         Sampailah pada akhirnya dari hasil penilaian interview dan 

presentasi program kerja akan terpilih sebanyak 30 orang 

dimana terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan dari berbagai 

kampus yang telah berhasil dan resmi menjadi bagian dari ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan yang 

selanjutnya akan mengikuti karantina hingga babak grand final. 

Selama masa karantina para peserta (finalis) diwajibkan 

menggunakan Bahasa Inggris dalam berkomunikasi. 

Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh ketika 

bergabung menjadi bagian dari Bujang Gadis Kampus Sumatera 

Selatan: 

1)  Menjadi perwakilan mahasiswa se-Sumatera Selatan 

untuk terlibat dalam agenda-agenda kegiatan dalam 

sektor pendidikan dan budaya yang dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan baik dalam 

lingkup lokal maupun nasional. 

2)  Terlibat dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh 

Badan Pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan baik 

dalam sektor pendidikan, budaya, olahraga, politik, 

sosial, dan lainnya. 

3)  Membangun banyak relasi dengan pemerintahan di 

Sumatera Selatan   serta para sponsor sebagai mitra 

kerjasama. 

4) Mendapat banyak pengalaman, pengetahuan, dan  

keterampilan dalam   membuat acara-acara yang 

megah. 

5)  Menjadi pembicara, juri atau tamu undangan di berbagai 

acara kampus ataupun acara kepemudaan di Sumatera 

Selatan. 

6)   Memiliki peluang khusus untuk masuk dalam dunia 

kerja, khususnya instansi bank dan perusahaan. 

                                                           
50http://www.ibgkss.com, diakses pda tanggal 18 Desember 2016.  

http://www.ibgkss.com/
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2.3        Kerangka Berpikir Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Motivasi Berprestasi Mahasiswa yang Berhasil Menjadi  

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan  

pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 

Karakterisitik orang yang 

motivasi berprestasi 

tinggi, diantaranya selalu 

berorientasi pada tujuan, 

menyukai pekerjaan/hal 

yang menantang, 

bertanggungjawab, berani 

mengambil resiko, serta 

kreatif dan inovatif 

Faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk 

berprestasi ialah adanya 

keinginan untuk sukses, 

takut akan kegagalan dan 

percaya dengan 

kemampuan diri sendiri, 

selain itu adanya dukungan 

dari kelurga, teman, atau 

masyarakat lainnya.  

Proses menjalankan tugas 

sebagai Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan 

ialah bertanggungjawab 

dengan segala tugas dan 

amanah yang diberikan 

selama satu tahun masa 

jabatan.  

Makna berprestasi bagi subjek ialah sebagai sebuah 

kebutuhan dan memberikan dampak positif bagi 

perubahan diri subjek menjadi lebih baik terutama 

dalam berperilaku di lingkungan masyarakat.  



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif fenomenologis. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang suatu hal yang dialami subjek penelitian 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.51 Pengertian lainnya 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

peneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci.52 

Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk 

memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial 

dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang 

disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber 

informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa 

adanya intervensi apa pun dari peneliti.53 

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu 

mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari 

tingkah laku partisipan, mendiskripsikan latar dan interaksi yang 

kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, 

dan mendeskripsikan fenomena.54 Hal ini didukung oleh Mantja 

                                                           
51Lexi.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2001,  hlm. 6 
52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, 

Alfabeta, 2008, hlm. 11 
53Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, 

Jakarta, Salemba Humanika, 2011, hlm. 8 
54Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang, YA3, 

1990, hlm. 22  
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sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, yang menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut55:  

1. Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, 

humanisme, dan kulturalisme 

2. Penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan 

pemahaman dan menjelaskan realita yang kompleks 

3. Bersifat dengan pendekatan induktif-deskriptif 

4. Memerlukan waktu yang panjang 

5. Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, 

foto dan gambar 

6. Informannya “Maximum Variety” 

7. Berorientasi pada proses 

8. Penelitiannya berkonteks mikro 

 

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal 

suku kata pahainomenon (gejala/fenomena). Adapun studi 

fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam 

para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. 

Sedangkan pengertian fenomena dalam Studi Fenomenologi 

sendiri adalah pengalaman/peristiwa yang masuk ke dalam 

kesadaran subjek. Fenomenologi memiliki peran dan posisi 

dalam banyak konteks, diantaranya sebagai sebuah studi filsafat, 

sebagai sikap hidup dan sebagai sebuah metode penelitian. 

Sedangkan menurut Bullington & Karlton, fenomenologi 

merupakan penelitian sistematis tentang subjektivitas yang 

berfokus pada pengalaman manusia. Valle & King menyatakan 

bahwa pendekatan fenomenologi berusaha memahami kondisi 

manusia sebagaimana ia mewujudkan diri dalam situasi yang 

konkret dan nyata.56 Hal ini senada dengan pendapat Moleong, 

yang mengartikan fenomenologi sebagai pandangan berfikir 

yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman 

                                                           
55Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 24 
56Subandi, Psikologi Dzikir, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 10 
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subjektif manusia.57 Valle & King menjelaskan tujuan utama 

fenomenologi adalah menghasilkan sebuah gambaran yang jelas, 

tepat dan sistematis atau menjelaskan, makna struktur dari hal 

yang diteliti itu melalui refleksi yang ketat atas data deskriptif.  

Meskipun fenomenologi bersifat kualitatif pendekatan ini 

tidak menekankan deskripsi mengenai tindakan dan perilaku 

lahiriah. Lebih dari itu, metode ini lebih memfokuskan pada 

‘makna’ suatu fenomena bagi subjek yang mengalami. 

Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari 

serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas 

dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran “keyakinan” 

individu yang bersangkutan. Dengan demikian dalam 

mempelajari dan memahaminya, haruslah berdasarkan sudut 

pandang, paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang 

bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung.58 

Lebih lanjut Subandi menjelaskan bahwa makna psikologis 

yang akan ditemukan dari penelitian fenomenologi tidak 

ditetapkan dalam hipotesis sebelum penelitian. Peneliti memakai 

prinsip ‘epoche’ yang berarti menyingkirkan atau mengurung 

semua persangkaan dan pengetahuan mengenai fenomena yang 

sedang diselidiki.59 

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Asmadi Als60 bahwa penulis 

tertarik untuk mengeksplorasi satu fenomena sentral yaitu 

makna motivasi berprestasi dengan cara: a). mempelajari 

tentang pandangan-pandangan subjek,  b). mengakses proses 

sepanjang penelitian, c). menggeneralisasi teori-teori berdasar 

pada perspektif subjek dan d). untuk mendapatkan informasi 

rinci dan mendalam mengenai subjek. 

                                                           
57Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 15 
58Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 66-67 
59Subandi, Psikologi Dzikir…, hlm. 10 
60Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 71 
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3.2   Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang 

diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan yang 

bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau 

untuk mensupport sebuah teori.61 

Menurut Lofland dan Loflan bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.62 Peneilitian ini tidak menggunakan angka-angka dan 

statistik,walaupun tidak menolak data kuanti.63 Data hasil 

penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu: 

3.2.1  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari hasil wawancara yang diperoleh dari subjek atau 

informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan 

informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Dalam 

penelitian ini, data primer merupakan data yang sangat 

dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. 

 

3.2.2  Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebagai data pendukung 

seperti literatur, buku-buku catatan harian dan 

dokumentasi subjek  yang berkaitan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data 

pelengkap dari data primer agar penelitian ini dapat 

menghasilkan data yang lebih akurat. 

 

 

                                                           
61Jack. C. Richards, Longman Dictionary of Language Teaching and Appied 

Linguistics, Malaysia, Longman Group, 1999, hlm. 96 
62Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 157 
63Nasution, Methodologi Penelitian Naturalistik, Bandung, PN. Tarsit, 1988, hlm. 

9 
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3.3     Subjek Penelitian 

            Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel diganti 

menjadi subjek, informan, partisipan atau sasaran penelitian.64 

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan istilah subjek sebagai 

sampel penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan 

subjek dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu.65  

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 

a. Wanita dengan rentang usia 21–22 tahun. 

b. Mahasiswa aktif UIN Raden Fatah Palembang. 

c. Sudah menjadi anggota Bujang Gadis Kampus 

Sumatera Selatan minimal selama 1 tahun. 

d. Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Ikatan Bujang Gadis Kampus 

Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan serta membuat 

berbagai program kerja selama 1 tahun masa jabatan 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan tahun 2015. 

3.4    Waktu dan Tempat Penelitian 

           Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang  yang berlokasi di Jalan Prof. KH. Zainal 

Abidin Fikri km.3,5 Kota Palembang, Sumatera Selatan. 

Pertimbangan penulis memilih tempat penelitian tersebut, karena 

UIN Raden Fatah Palembang merupakan kampus dari penulis 

sendiri, karena itulah penulis ingin mengetahui sejauh mana 

motivasi berprestasi para mahasiswa UIN Raden Fatah yang 

berhasil dalam mengikuti Ajang Pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan. 

                                                           
64Kristi E.Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Prilaku Manusia, 

Depok, LPSP3 UI, hlm. 106 
65Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung, 

Alfabeta, 2014, hlm. 218 
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3.5    Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini adalah dengan cara sebagai berikut : 

        3.5.1  Observasi 

   Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan penginderaan.66 Tujuan observasi adalah 

mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas 

yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam 

aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka 

yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.67 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi tak terstruktur. Observasi tak terstruktur 

ialah observasi yang dilakukan secara acak dan multi 

dimensi sehingga tidak memerlukan penjadwalan tetap. 

Peneliti melakukan penjajakan dan eksplorasi ke lokasi 

penelitian dan mencari serta memeperhatikan apa yang 

ada. Selain itu, dalam observasi tidak terstruktur gejala 

yang nampak tanpa sistematika dan persiapan yang 

terstruktur.68 

 

         3.5.2  Wawancara 

  Wawancara penelitian adalah suatu metode 

penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui 

interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan 

responden. Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif 

Maleong menyatakan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) dan terwawancara (interviewee). 

Pewawancara (interviewer) adalah peneliti yang 

                                                           
66Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 

118 
67Kristi E.Poerwandari, Pendekatan Kualitatif…, hlm. 136 
68Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…,hlm. 146 
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mengajukan pertanyaan, sedangkan terwawancara 

(interviewee) ialah subjek yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan dari pewawancara.69 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden secara mendalam.70 

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan dan tujuan wawancara ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana subjek yang akan diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya. 

 

         3.5.3  Dokumentasi 

           Dokumen merupakan  catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.71 Data 

dokumentasi yang digunakan adalah berupa rekaman 

wawancara, hasil foto, dan dokumen-dokumen anggota 

Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. 

 

3.6    Metode Analisis Data 

  Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.72 

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan 

secara sistematis terhadap transkip wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkumpul untuk 

                                                           
69Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm.186 
70Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, hlm.316 
71Ibid., hlm. 326 
72Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survey, Cet I, Jakarta, P3ES, 1989, 

hlm. 263 
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meningkatkan pemahaman tentang data serta menyajikan apa 

yang telah ditemukan kepada orang lain.73 

  Analisis data kualitatif  bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan 

data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat 

disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau 

ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data 

yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik 

trianggulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.74 

  Menurut Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, 

mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.75   

Subandi76 menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis 

data terdiri dari 5 tahapan yaitu :  

Tahap 1: Memperoleh pemahaman data sebagai suatu 

keseluruhan 

Tujuan tahap ini adalah untuk mengakrabkan peneliti 

dengan data yang telah dikumpulkan selama penelitian 

lapangan. Tahap ini dibagi menjadi dua langkah : 

a. Transkripsi  

Dalam prosedur ini, peneliti bukan hanya mencatat 

transkripsi dari pernyataan lisan, melainkan juga 

penting untuk mencatat komunikasi non-verbal. 

 

                                                           
73Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung, Sinar Baru, 

1989, hlm. 64.  
74Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, hlm. 245 
75Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,…, hlm. 248 
76Subandi, Psikologi Dzikir…, hlm. 251-258 
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b. Melakukan overview 

Tahap ini memerlukan pembacaan seluruh transkripsi 

beberapa kali (dan mendengarkan tape jika perlu) 

dengan sikap terbuka, yaitu membaca tanpa pra-

konsepsi dan pra-pertimbangan sampai peneliti yakin 

bahwa dia sudah memahami makna dasar dari 

fenomena itu sebagai keseluruhan. 

Tahap 2: Menyusun ‘Deskripsi Fenomena Individual’ 

Deskripsi Fenomena Individual (DFI) adalah deskripsi dari 

transkripsi wawancara, yang sudah disusun sedemikian 

rupa, dan sudah dibersihkan dari pernyataan-pernyataan 

yang tidak relevan dan pengulangan-pengulangan. DFI itu 

ditulis dalam perspektif orang pertama. 

Lima langkah penyusunan DFI adalah sebagai berikut: 

a. Membuang pernyataan yang diulang-ulang dari 

transkripsi 

b. Memisah-misah unit makna dengan memberikan tanda 

penggalan berupa garis miring. Suatu unit makna 

merupakan bagian dari transkripsi (kata-kata atau 

frase) yang menunjukkan makna unik dan koheren 

yang jelas berbeda dengan unit makna yang lain, baik 

unit makna yang mendahuluinya maupun unit makna 

yang mengikutinya. 

c. Menghapus unit-unit makna yang tidak relevan. 

Suatu unit makna dianggap tidak relevan kalau unit 

tersebut tidak berhubungan dengan fenomena yang 

sedang diteliti. 

d. Mengelompokkan dan menata kembali unit-unit makna 

yang relevan sehingga dapat dibaca dan dipahami 

dengan lebih mudah. 

e. Memberi nomor pada teks DFI (Deskripsi Fenomena 

Individual) 

Semua DFI diberi nomor untuk kemudian dipakai 

sebagai referensi dalam penjelasan sebagai tema. 
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Tahap 3 : Mengidentifikasi episode-episode umum di 

setiap DFI 

Suatu episode merupakan serangkaian kejadian atau 

pengalaman di dalam deskripsi yang mempunyai makna 

khusus dan yang terikat dengan waktu. Untuk dapat 

mengidentifikasi episode-episode yang umum bagi seluruh 

DFI, peneliti perlu membaca DFI tersebut berulang kali dan 

dengan cermat memahami proses transformasi secara 

temporal. 

Tahap 4 :  Eplikasi tema-tema dalam setiap episode 

Sebuah tema mengacu pada gagasan dasar yang meliputi 

makna yang diungkapkan oleh subjek. Tema-tema dalam 

setiap periode eplikasikan melalui refleksi peneliti terhadap 

DFI dan transkripsi asli.  

Tahap 5 : Sintesis dari penjelasan tema-tema dalam 

setiap episode 

Sintesis pada dasarnya adalah semacam ringkasan dan 

perpaduan yang koheren dari seluruh tema-tema yang 

muncul pada setiap subjek. Disini peneliti menjelaskan 

tema-tema umum yang muncul pada setiap subjek 

maupun tema-tema unik yang muncul pada subjek 

tertentu. 

3.7    Keabsahan Data Penelitian 

  Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan 

tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.77 

Validitas yang dimaksud merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti.78 Dalam penelitian kualitatif 

temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

                                                           
77Lexy J. Moleong, Metode Penelitian…, hlm 321 
78Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  
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perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kemudian arti 

reabilitas dalam penelitian kualitatif ialah suatu realitas itu 

bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingg tidak 

ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. 

Selanjutnya untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

tekhnik pemeriksaan. Dalam penelitian ini digunakan pula 

tekhnik pemeriksaan data, antara lain:79 

       3.7.1  Perpanjangan Keikutsertaan 

           Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di 

lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data 

tercapai. Jika hal itu dilakukan, maka akan membatasi: 

        1)   Gangguan dari dampak peneliti pada konteks. 

        2)   Membatasi kekeliruan (biases) peneliti. 

 

        3.7.2  Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

            Keajegan pengamatan berarti mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan 

dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Dengan 

demikian ketekunan pengamatan bermaksud menemukan 

cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan 

kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 

 

       3.7.3  Triangulasi 

           Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

                                                           
79 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian…, hlm 327-328 
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suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,  

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu, 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, dan orang pemerintahan, 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

 

        3.7.4   Pengecekan Anggota (Member Check) 

           Pengecekan anggota (member check) berarti 

peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut 

menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan 

interpretasinya. Hal itu dilakukan dengan cara: 

1) Penilaian dilakukan dengan subjek penelitian, 

2) Mengoreksi kekeliruan, 

3) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela, 

4) Memasukkan subjek penelitian dalam kancah 

penelitian, menciptakan kesempatan untuk 

mengikhtisarkan sebagai awal analisis data, 

5) Menilai seluruh data yang dikumpulkan. 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Orientasi Kancah dan Persiapan 

4.1.1  Orientasi Kancah 

1) Sejarah Lahirnya Ajang Duta Pendidikan dan 

Budaya  Sumatera Selatan   (Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan) 

            Ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan adalah sebuah kompetisi yang 

diperuntukkan bagi semua mahasiswa se-Sumatera Selatan 

yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Selatan yang bertujuan untuk turut berpartisipasi 

dalam menyukseskan pembangunan nasional khususnya di 

bidang pendidikan dan budaya. Pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan atau yang lebih akrab dikenal 

dengan istilah Pemilihan Bujang Gadis Kampus Sumatera 

Selatan adalah salah satu media untuk mencari generasi 

muda yang tidak hanya intelek tapi juga kreatif, berani, 

berkepribadian, berbudaya dan berkompetensi pada semua 

bidang pendidikan.  

Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan (Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan) 

merupakan ajang pemilihan duta terbesar dalam bidang 

pendidikan di Sumatera Selatan dan tercatat sebagai satu-

satunya pemilihan paling banyak diminati dan diikuti oleh 

para peserta yang merupakan pemuda/i se-Sumatera 

Selatan yang berstatus sebagai mahasiswa. Ajang ini setiap 

tahunnya diikuti oleh lebih dari 250 peserta dari berbagai 

kampus di Sumatera Selatan.  

Adapun Persyaratan untuk mengikuti ajang IBGKSS ialah: 

1. Berusia maksimal 23 tahun dan belum menikah 

2. Tinggi badan minimal bujang 160 cm dan gadis 15  

3. IPK minimal 2,75  
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4. Berkepribadian baik, berpenampilan menarik, berbakat, 

kreatif, dan   komunikatif (bisa berbahasa asing 

khususnya Bahasa Inggris)  

5. Memiliki wawasan pengetahuan bidang pendidikan dan 

budaya (khususnya budaya Sumatera Selatan) 

 

Para Duta Pendidikan dan Budaya yang terpilih akan 

tergabung dalam suatu Ikatan yang bernama Ikatan Bujang 

Gadis Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS) organisasi ini 

didirikan oleh Romi Febriansyah pada tanggal 14 Agustus 

1999. Pada tahun 2002, Ikatan Bujang Gadis Kampus 

Sumatera Selatan (IBGKSS) melaksanakan pemilihan 

pertama yang merupakan cikal bakal Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan menjadi binaan dari Dinas 

Pendidikan  Provinsi Sumatera Selatan Sub Dinas Pembinaan 

Kebudayaan. 

Pada tahun 2002, IBGKSS melaksanakan ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

yang pertama bekerjasama dengan BEM Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya. Dua tahun berikutnya (2003 dan 

2004) IBGKSS menyelenggarakan kembali ajang ini 

bekerjasama dengan BEM Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada 

tahun 2005, IBGKSS mulai bernaung di bawah binaan Dinas 

Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.Terhitung 

sejak tahun 2002 hingga 2014, IBGKSS beranggotakan 431 

orang.  

Dari 431 anggota IBGK, terdiri dari anggota tetap 

dan anggota tidak tetap. Selain anggota biasa (tetap dan 

tidak tetap), IBGK memiliki anggota kehormatan, yaitu 

mereka yang telah turut membantu dan berjasa dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilaksankan oleh IBGK, tanpa ikut 

Pemilihan IBGK. Anggota kehormatan tersebut ialah :  

1) Yul Khaidir, S.H   

2) Irwan, A.Md   
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3) Adisti Amaliah, S.E   

4) Eko Wahyu Kusnadi, S.T   

 

Pengurus Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 

terdiri dari :    

1)  Ketua Umum  

2)  Wakil Ketua Umum  

3)  Sekretaris Umum  

4)  Wakil Sekretaris Umum  

5)  Bendahara Umum  

6)  Departemen OKK  

7)  Departemen Humas  

8)  Departemen Dana dan Usaha  

9)  Departemen Seni dan Olahraga  

10) Departemen Kesekretariatan  

11) Departemen Media, Komunikasi, dan Informatika  

 

Tercatat sejak tahun 2009 hingga 2017 ada 6 

mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang berhasil 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

(Bujang Gadis Kampus) yakni: 

 

No Nama Tahun Prestasi 

1. MF 2009 Harapan II Bujang Kampus  

2. MAR 2014 Finalis Bujang Kampus 

3. MKA 2014 Juara I Gadis Kampus 

4. ROP 2015 Wakil II Gadis Kampus 

5. EYM 2015 Finalis Gadis Kampus 

6. DM 2015 Finalis Gadis Kampus 

 

           Subjek pada penelitian ini berjumlah 3 orang, yakni 

ROP, EYM, dan DM. ketiga subjek merupakan mahasiswa 

aktif UIN Raden Fatah Palembang yang berhasil menjadi 
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Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan pada tahun 

2015.  

Adapun program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 
2015 ialah diantaranya: 
1) Mubes V Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 

2015 
2) Wisata Sejarah dan Kebudayaan ke Lampung 

3) Harmoni Sriwijaya 

4) IBGK Station (Student Fair of Education) 

5) Buka Puasa Bersama IBGKSS dan Sahur on the Road 

6) Pemilihan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 2016 

     4.1.2  Persiapan Penelitian 

Penelitian dimulai dengan mempersiapkan 

administrasi terlebih dahulu yang mencakup surat izin 

penelitian yang ditujukan kepada Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dengan nomor: 

B.1877/III.1/PP.01/12/2016, peneliti menyampaikan surat 

izin penelitian tersebut kepada pihak  Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang diterima 

langsung oleh salah satu staff BAAK dan memberikan izin 

penelitian secara tertulis dimulai dari tanggal 17 Desember 

2016 dan diakhiri pada tanggal 5 April 2017.  

 

4.2   Pelaksanaan Penelitian 

          Peneliti melaksanakan tahap penelitian yang terdiri dari 

observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan selama lebih 

dari 3 bulan yaitu pada tanggal 17 Desember 2016 – 5 April 

2017 dengan tiga subjek penelitian. Karena penelitian ini bersifat 

individual, maka penelitian mulai dilaksanakan setelah 

ditandatanganinya surat persetujuan oleh subjek penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah tiga subjek penelitian yang 

memenuhi kriteria, yaitu 3 mahasiswa UIN Raden Fatah 

Palembang yang telah berhasil menjadi Duta Pendidikan dan 
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Budaya Sumatera Selatan pada tahun 2015. Proses pengambilan 

data penelitian tergantung pada situasi dilapangan dan 

menyesuaikan dengan waktu kosong di antara jadwal kuliah dan 

kesibukan subjek penelitian. 

Pengolahan data disesuaikan dengan teknik analisis data, 

dimulai dari analisis tematik, analisis awal, dan analisis data 

berdasarkan teori. Deskripsi temuan tema-tema hasil 

pengalaman subjek akan dijabarkan dengan kerangka berfikir 

runtut, dengan tujuan untuk mempermudah memahami makna 

motivasi berprestasi yang dirasakan subjek tersebut. 

4.3   Hasil Temuan Penelitian 

       4.3.1  Hasil Observasi Subjek 

        Peneliti melakukan observasi prilaku subjek ROP pada 

tanggal 18 Desember 2016  pada pukul 10.00 – 12.20 WIB 

di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS). Observasi ini 

memfokuskan pada kegiatan-kegiatan subjek selama 

menjadi pengawas dalam program kerja yang diadakan oleh 

Para Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan atau 

Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 2016 yang tengah 

mengadakan acara bernama “IBGK YOU ACT”. ROP 

merupakan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

yang terpilih ditahun 2015, sehingga kini ROP menjadi 

senior atau pembimbing bagi para bujang gadis kampus 

tahun 2016. ROP selalu terlibat untuk mengawasi jalannya 

acara dan kerjasama dari juniornya. Peneliti turut bergabung 

mengikuti acara karena acara dibuka untuk umum sehingga 

semua mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti seminar 

dan outbond yang telah diadakan oleh Bujang Gadis Kampus 

(BGK). Sebelum dimulainya acara terlihat ROP bertanya 

kepada juniornya apakah mereka telah sarapan sebelumnya 

dan ia menyediakan obat-obatan sebagai persiapan jika ada 

juniornya yang jatuh sakit. 

 Ketika dimulainya acara, peneliti melihat ROP sedang 

melakukan briefing pada juniornya agar tidak melakukan 
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kesalahan selama berlangsungnya acara, ROP memimpin 

doa dihadapan semua panitia dan memberi semangat 

kepada para Bujang Gadis Kampus 2016 dengan 

meneriakkan yel-yel “Tetap Semangat”. Setelah briefing dan 

berdoa, semua panitia penyelenggara “IBGK YOU ACT” 

berpencar menjalankan tugas masing-masing. Peneliti 

melihat ROP selalu berada di samping panitia seksi acara 

dan selalu memberikan pengarahan selama berjalannya 

acara. ROP terlihat sangat sibuk di belakang panggung 

sambil memegang manual acara. ROP kerap berkomunikasi 

dengan panitia menggunakan HT dan memberikan komentar 

jika ada sesuatu hal yang salah dalam acara. ROP sering 

menyapa dan senyum pada mahasiswa-mahasiswa yang 

hadir untuk menyaksikan acara tersebut. ROP selalu standby 

di belakang panggung dan memberikan masukan serta 

arahan pada panitia yang sedang bertugas. ROP menemani 

para pengisi acara di belakang panggung yang sedang 

menunggu waktu untuk tampil. Terlihat ROP kerap tertawa 

ketika sedang berbincang dengan para pengisi acara. Ketika 

pengisi acara hendak naik ke atas panggung, ROP 

mengiringi dan mempersilahkan para pengisi acara untuk 

duduk di kursi yang telah disediakan di atas panggung.  

Sampailah hingga masuk waktu adzan Dzuhur, acara 

dihentikan sementara untuk mempersilahkan para panitia 

dan tamu undangan yang hadir untuk bersegera melakukan 

ibadah sholat dan makan siang. Peneliti melihat ROP segera 

menuju musholla dan mendirikan sholat dengan memakai 

perlengkapan sholat yang dibawanya sendiri, setelah sholat 

ROP membagikan nasi kotak untuk para panitia dan teman 

satu angkatannya. Ketika semua sudah mendapatkan nasi 

kotak, ROP mengambil satu kotak untuknya dan makan 

bersama seluruh BGK 2015 dan 2016. Sebelum makan 

peneliti melihat ROP berdoa terlebih dahulu dengan 
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menundukkan kepalanya lalu meneriakkan “Mari Makan 

Semua”. 

Observasi kedua terhadap subjek ROP dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 09.00 – 10.15 

WIB di Ruang FORMASA (Forum Mahasiswa Bahasa) UIN 

Raden Fatah Palembang. Peneliti dan ROP merupakan 

anggota dari FORMASA sehingga peneliti kerap bertemu 

ROP ketika sedang berkumpul dengan para anggota 

FORMASA. Peneliti melihat ketika ROP datang., ia 

mengucapkan salam dan menyapa semua orang yang hadir 

termasuk peneliti. ROP terlihat begitu semangat dan selalu 

bercanda dengan anggota lain. Ketika rapat dimulai, ROP 

segera diam dan mendengarkan ketua FORMASA yang 

sedang membuka rapat. Selama berlangsungnya rapat, ROP 

kerap memberikan ide-ide nya tentang program kerja apa 

yang bisa dilakukan FORMASA dan menjelaskan bagaimana 

susunan acaranya. Ketika ada salah satu anggota lain yang 

ribut, ROP memegang bahu anggota tersebut sambil 

memberi isyarat untuk menyuruhnya diam. Setelah rapat 

selesai, ROP segera berwudhu dan mendirikan sholat dhuha 

di ruang FORMASA. 

Pada observasi yang ketiga tanggal 20 Januari 2017, 

peneliti mengamati ROP dari pukul 15.15 – 16.00 WIB di 

rumah nya yang bertempat di KM.10. Peneliti sengaja 

berkunjung untuk melihat bagaimana keseharian ROP 

selama di rumah. Ketika peneliti berkunjung ke rumah ROP 

ternyata ia sedang mengajar pelajaran Bahasa Inggris pada 

anak-anak SD. Ketika melihat peneliti, ROP langsung 

senyum dan menyapa serta mempersilahkan peneliti untuk 

masuk ke dalam rumah sembari melihat ia mengajar. ROP 

menawarkan minum dan makanan ringan pada peneliti, lalu 

meminta izin untuk lanjut mengajar. ROP memberikan 

materi tentang Simple Present Tense dan kemudian 

memberikan latihan sebanyak sepuluh soal dan 
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memerintahkan muridnya untuk segera mengisi di buku 

latihan masing-masing. Sembari menunggu muridnya 

mengerjakan tugas, ROP menghampiri peneliti dan 

mengajak berbincang. Tak lama kemudian muridnya telah 

selesai mengerjakan dan ROP langsung memeriksanya. ROP 

tersenyum ketika telah memeriksa semua latihan muridnya 

dan mengatakan bahwa muridnya rata-rata mendapat nilai 

bagus. 

Observasi selanjutnya peneliti lakukan pada subjek EYM 

pada tanggal dan jam yang sama seperti yang peneliti 

lakukan saat observasi awal pada subjek ROP di acara “IBGK 

YOU ACT”. EYM merupakan teman satu angkatan dengan 

ROP di Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 

(IBGKSS) tahun 2015. EYM juga merupakan senior yang 

sedang mengawasi jalannya acara BGK 2016. Sebelum 

dimulainya acara peneliti melihat EYM sangat ramah dan 

bersalaman dengan semua pegawai Dinas Pendidikan 

Provinsi Sumatera Selatan. Terlihat EYM membantu panitia 

seksi konsumsi yang sedang merapikan meja untuk para 

tamu undangan dan menyusun buah dikeranjang. Setelah 

mengemas buah di keranjangnya, EYM meletakkan di atas 

meja tamu undangan dan pergi ke belakang panggung 

untuk menyusun snack yang akan dibagikan pada seluruh 

panitia dan para tamu undangan yang hadir. Dipertengahan 

acara, EYM memerintahkan BGK 2016 untuk membagikan 

snack ke seluruh tamu. Di belakang panggung EYM sibuk 

menghitung nasi kotak untuk makan siang. Ketika ada 

senior yang hadir, EYM langsung berdiri dan bersalaman 

dengan senior dan memberikan snack. Selama 

berlangsungnya acara, terlihat EYM begitu sibuk dengan 

makanan-makanan yang ada di belakang panggung. Ketika 

waktu makan siang tiba, EYM membagikan nasi kotak pada 

seluruh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

dan memerintahkan panitia seksi konsumsi untuk 
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membagikan makan siang pada seluruh panitia dan tamu. 

Peneliti melihat EYM meletakkan nasi kotak miliknya di 

samping tas dan menitipkan pada salah satu temannya yang 

sedang berhalangan untuk melaksanakan sholat. Lalu EYM 

pergi ke musholla untuk segera melaksanakan sholat 

dzuhur.  

Observasi kedua terhadap subjek EYM dilakukan pada 

tanggal 3 Januari 2017 pukul 10.00 – 11.10 WIB di 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN 

Raden Fatah Palembang. Peneliti sengaja berkunjung ke 

perpustakaan FEBI karena peneliti mendapat informasi dari 

teman-teman EYM bahwa EYM kerap pergi ke perpustakaan 

pukul 10.00 WIB untuk mengerjakan skripsinya. Peneliti 

sampai terlebih dulu dari subjek dan mencari posisi duduk di 

tepi dinding. Ketika EYM dan teman-temannya masuk ke 

perpustakaan, EYM mengucapkan salam dan menyapa 

pegawai perpustakaan. EYM tidak melihat peneliti dan duduk 

membelakangi peneliti. Peneliti melihat EYM langsung 

mengeluarkan laptop sambil bercanda dengan teman-

temannya. EYM kemudian mengetik tugasnya. Peneliti 

mendengar dari percakapan mereka bahwa mereka sedang 

mengerjakan laporan hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selama 

mengerjakan, terlihat teman-teman EYM kerap bertanya 

pada EYM mengenai cara pembuatan laporan, EYM pun 

langsung mengajari dan memberikan contoh laporan 

miliknya. EYM kerap berbincang mengenai skripsi dengan 

teman-temannya.  

Dilanjutkan dengan observasi ketiga terhadap subjek 

EYM dilakukan pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 15.00 – 

15.45 WIB dirumah EYM yang bertempat di Jakabaring. 

Ketika peneliti datang, EYM langsung membukakan pintu 

dan menyapa peneliti. Lalu mempersilahkan peneliti masuk. 

Peneliti melihat banyak kertas dan laptop yang sedang 

menyala di atas meja tamu. EYM langsung merapikan 
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kertas-kertas tersebut dan segera ke dapur untuk 

mengambil minuman. Peneliti melihat subjek sedang 

mengerjakan skripsi bab IV. EYM pun banyak bercerita pada 

peneliti dan menceritakan pengalamannya selama menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. EYM kerap 

membanggakan program kerja yang dilakukan oleh para 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan (Bujang 

Gadis Kampus) yang sangat keren pada peneliti. Ketika 

peneliti dan EYM sedang berbincang, terdengar suara adzan 

Ashar. EYM pun langsung mematikan sementara laptopnya 

dan mengajak peneliti untuk sholat Ashar bersama 

dirumahnya.  

Subjek ketiga yang peneliti observasi adalah subjek DM, 

peneliti melakukan observasi pada tanggal 8 Januari 2017 

pukul 14.00 – 15.10 WIB di Ruang Seksi Kesetaraan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. DM mengajak peneliti 

untuk ikut bergabung dan melihat rapat program kerja 

Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 2016. Sama seperti 

kedua subjek sebelumnya, DM juga merupakan anggota 

Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS) 

tahun 2015 dan kini menjadi senior bagi BGK 2016. IBGKSS 

2016 menjalankan rapat program kerja secara rutin setiap 

hari minggu di Ruang Seksi Kesetaraan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sumatera Selatan sehingga DM selalu hadir rapat 

untuk memberikan pengarahan kepada juniornya. Peneliti 

dan DM hadir pukul 13.50 WIB dan BGK 2016 telah 

berkumpul untuk memulai rapat. Ketika melihat peneliti dan 

DM memasuki ruang rapat, semua BGK 2016 berdiri dan 

bersalaman dengan DM dan juga peneliti. Ketika para senior 

2015 dan 2016 telah lengkap berkumpul, rapat pun dimulai. 

Selama berlangsungnya rapat, peneliti melihat DM selalu 

memberikan komentar kepada seluruh materi yang 

dijelaskan tiap-tiap divisi. Peneliti melihat DM menguasai 
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banyak hal dan memberikan komentar-komentar yang 

membangun.  

DM memanggil salah satu BGK 2016 dan 

memerintahkan dia untuk mencatat hasil rapat lalu 

disebarkan di Grup IBGKSS melalui akun LINE. Ketika adzan 

ashar berkumandang, rapat dihentikan sementara. DM dan 

anggota IBGK lainnya segera bersiap untuk bergiliran 

mengambil wudhu di toilet, DM mengajak peneliti untuk ikut 

bergabung mengambil wudhu dan ikut sholat berjamaah 

dengan seluruh anggota IBGKSS.  

Observasi kedua terhadap subjek DM dilakukan pada 

tanggal 27 Januari 2017 pukul 18.30 – 19.30 WIB di rumah 

DM yang bertempat di Sekip yang kebetulan dekat dengan 

kost peneliti. Ketika peneliti datang, DM sedang mengajar 

anak-anak mengaji dirumahnya. Melihat peneliti, DM 

langsung berdiri dan mempersilahkan peneliti duduk. Peneliti 

pun mempersilahkan DM untuk melanjutkan mengajarnya. 

Peneliti melihat DM mengajar sekitar sepuluh anak yang 

merupakan gabungan dari TK dan SD. Peneliti melihat DM 

mengajarkan iqra’ 3 kepada semua muridnya. DM kerap 

menyuruh muridnya maju ke depan untuk membaca 

potongan ayat yang ditulikan DM di papan tulis dan 

memberikan tepuk tangan jika muridnya berhasil membaca 

potongan ayat tersebut dengan benar. Setelah pukul 19.10 

DM selesai mengajar dan menyuruh muridnya untuk segera 

pulang kerumah masing-masing. Usai mengajar DM 

langsung berbincang dengan peneliti. Lalu mengajak peneliti 

untuk mengerjakan sholat isya. 

Selanjutnya observasi ketiga terhadap subjek DM 

dilakukan tanggal 6 Februari 2017 pukul 11.00 – 11.30 WIB 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Peneliti melihat 

DM sedang berbincang dan bercanda dengan teman-

temannya sambil membawa beberapa buku ditangannya. 

Ketika bertemu dosen, DM langsung menyapa dan 
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bersalaman. DM juga kerap menyapa teman-temannya yang 

ia lihat. Kemudian peneliti melihat DM duduk di kursi yang 

ada di depan FEBI lalu membaca buku yang ia bawa. DM 

terlihat begitu fokus membaca sambil menyandarkan 

punggungnya ke dinding. 

 

4.3.2 Deskripsi Pengalaman Subjek Menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Tema-tema motivasi berprestasi subjek yang dibahas 

pada bab ini merupakan hasil analisis pada hasil wawancara 

setiap subjek. Tema-tema tersebut akan disajikan sesuai 

dengan motivasi berprestasi subjek satu persatu yang 

kemudian akan dilakukan trianggulasi (pembanding) data 

melalui hasil wawancara dan hasil observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti. 

Tema-tema akan dimulai dari awal mula subjek 

memutuskan mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan, faktor/motif subjek 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, pandangan subjek tentang ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

proses subjek menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, kesulitan yang dihadapi subjek untuk 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

tanggapan keluarga dan lingkungan saat subjek mengikuti 

ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan, perasaan subjek setelah berhasil menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, manfaat yang 

diperoleh setelah menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, proses subjek menjalankan tugas sebagai 

seorang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

perbedaan subjek antara sebelum dan sesudah mengikuti 

ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan, dan perubahan besar/makna penting bagi subjek 
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setelah berprestasi menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan.  

Pada bagian bab akhir akan dibahas sintesis 

(rangkuman) tema-tema untuk keseluruhan subjek, 

sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh 

mengenai makna motivasi berprestasi bagi subjek yang 

berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan. Untuk mempermudah mengidentifikasi motivasi 

berprestasi, maka dalam penyajian tema-tema motivasi 

berprestasi subjek, nama akan disajikan dalam bentuk inisial 

setiap subjek yang terdiri dari tiga subjek perempuan, yaitu 

ROP, EYM, dan DM. 

 

a.   Pengalaman ROP 

Subjek yang berinisial ROP adalah mahasiswi UIN 

Raden Fatah Palembang jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 

semester 7, berusia dua puluh satu tahun. Anak kedua dari 

dua bersaudara. ROP merupakan anggota aktif di Ikatan 

Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS). 

ROP memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti 

ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan, hal ini terbukti dari kegigihan ROP mengikuti ajang 

ini sebanyak dua kali. ROP awalnya mengikuti ajang ini pada 

tahun 2014, namun karena gagal ROP mencoba kembali 

ditahun berikutnya, yakni 2015. ROP banyak belajar dari 

kegagalannya ditahun 2014, sehingga ROP terus 

memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman, hingga 

akhirnya ROP berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan dan meraih gelar Wakil 1 Gadis Kampus 

Sumatera Selatan 2015.  

Peneliti menjadikan ROP sebagai subjek penelitian 

karena subjek adalah mahasiswa aktif UIN Raden Fatah 

yang berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan. Maka pada tanggal 23 Desember 2016 
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subjek menandatangani surat persetujuan untuk menjadi 

subjek penelitian. Berikut adalah tema-tema yang muncul 

berdasarkan hasil wawancara dengan ROP: 

Tema 1 : Awal Mula Memutuskan Mengikuti Ajang 

Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan 

Subjek menceritakan awal mula ia memutuskan untuk 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan karena menjadi bagian dari ajang ini 

merupakan keinginannya sejak kelas tiga SMA. Ketika ajang 

pemilihan ini dibuka, subjek segera mencari informasi seputar 

ajang tersebut melalui internet. Sebelum memutuskan untuk 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, subjek melakukan sholat istikharah agar 

diberi keyakinan untuk maju mengikuti ajang  bergengsi 

tersebut. Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan wawancara 

sebagai berikut : 

 awalnya karena jadi Duta Pendidikan dan Budaya itu 
udah impian ...dari kelas tiga SMA...liat kakak-kakak BGK 
datang ke sekolah...keren banget.... terus searching-
searching di internet.... (S1/W1/66-75) 
 

ya sebelum itu sih yang pasti kita mantepin hati ... 
berdoa sampai shalat istikharah .... (S1/W1/389-392) 
 

Tema 2 : Faktor/Motif Mengikuti Ajang Pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

 Subjek menuturkan bahwa ada banyak faktor/motif yang 

mendorong subjek untuk mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Motif awal subjek 

ialah karena menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan merupakan impian subjek semenjak duduk di kelas tiga 

SMA, subjek melihat ajang ini merupakan ajang yang luar biasa 

terlihat dari para bujang gadis yang terpilih dan program kerja 
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yang telah dilaksanakan. Para Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan merupakan kumpulan dari mahasiswa-

mahasiswi terbaik di Sumatera Selatan. Sebagaimana ungkapan 

ROP dalam petikan wawancara berikut: 

... jadi Duta Pendidikan dan Budaya itu udah impian 

...dari kelas tiga SMA...liat kakak-kakak BGK datang ke 
sekolah...keren banget.... 
(S1/W1/66-72) 
 

BGK itu kan banyak banget program kerjanya mulai dari 
tahun 2002… organisasinya keren loh jadi makin pingin 
ikutan… (S1/W1/100-108) 
 

Subjek telah dua kali mengikuti ajang  pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Ia mengalami 

kegagalan ditahun pertama mengikuti ajang ini, yakni tahun 

2014 dan mencoba kembali ditahun berikutnya.  

Motivasi subjek mengikuti kembali ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ditahun 2015 karena 

melihat mahasiswa-mahasiswi yang berhasil lulus ditahun 2014, 

mereka mampu menciptakan program kerja yang sangat 

menarik sehingga melihat hal itu, subjek belajar lebih keras 

dengan mencari informasi-informasi di internet dan 

mempersiapkan diri selama tiga bulan sebelum kompetisi 

dimulai. Subjek memiliki keinginan untuk bukan hanya menjadi 

penonton dalam sebuah acara, namun subjek ingin menjadi 

penyelenggara acara. Seperti yang diungkapkan subjek dalam 

petikan wawancara: 

…liat mereka yang berhasil di tahun 2014…tahun 2015… 
motivasinya naik lagi... Makanya belajarnya lebih keras… 
sampe 3 bulan belajarnya. Niat banget karna program 
kerjanya…pengen dong bukan jadi penonton, tapi jadi 
yang si pembuat acara…Itu motivasi buat ikut lagi di 
tahun 2015. (S1/W1/244-262) 
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Motivasi terbesar subjek ialah keluarga. Subjek mendapat 

banyak dukungan untuk mengikuti ajang ini baik dari keluarga, 

dosen, dan teman-temannya.  

…dosen…lebih support lagi, temen-temen juga…bantuin 
nyariin buku, nyari referensi. Jadi motivasinya juga besar 
pas 2015. (S1/W1/269-276) 

…motivasi terbesar itu keluarga. (S1/W1/331-332) 

Awalnya subjek merasa putus asa karena kegagalannya 

ditahun 2014, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, 

subjek akhirnya mau mengikuti ajang ini untuk kedua kalinya, 

subjek juga ingin membuktikan pada masyarakat umum bahwa 

mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang juga bisa menjadi 

seorang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sebagaimana ungkapan subjek dalam wawancara berikut: 

…didorong motivasi yang sangat kuat dan…dukungan 
dari…keluarga, temen-temen, dosen…untuk berprestasi 
diajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 
Selatan…ingin memberikan bukti…ke 
masyarakat…mahasiswa UIN juga bisa bersaing 
diajang…Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. 
(S1/W3/1321-1337) 
 

Subjek kembali termotivasi juga karena membaca surah 

Yusuf tentang larangan berputus asa. Surah tersebut menjadi 

penyemangat dan membuat subjek sadar untuk tidak berputus 

asa dalam meraih tujuan.  

…pernah juga baca…surah Yusuf…tentang putus asa 
kerasa dapet moodboaster…Jadi itu ah udahlah jangan 
putus asa lagi. Disitu motivasinya bangkit lagi… 
(S1/W1/451-461) 
 

Kegagalannya ditahun 2014 membuat subjek banyak 

belajar dari pengalaman untuk terus memperbaiki diri hingga 

berkat kegigihannya dan keinginan yang besar untuk menang, 

subjek berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 
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Selatan dan meraih juara kedua  sebagai Wakil I Gadis Kampus 

Sumatera Selatan tahun 2015. Subjek meyakini keberhasilannya 

memperoleh gelar tersebut karena subjek selalu berorientasi 

pada tujuan, didorong motivasi yang kuat dan banyak belajar 

dari pengalaman sehingga subjek mampu melewati berbagai 

rangkaian tes yang ada.  

Dapet gelar itu karena didorong keinginan untuk 
menang…belajar dari pengalaman tahun 
kemarin…ditahun 2015 berhasil jadi juara kedua. 
(S1/W2/691-696) 
 

…dari awal saya…berorientasi pada tujuan…masuk jadi 
finalis…saya harus bisa lewati tahap-
tahapnya…(S1/W2/790-794) 

Subjek yakin untuk mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ini karena subjek 

merasa telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang 

Duta Pendidikan dan Budaya. Subjek memiliki tinggi badan yang 

ideal, nilai IPK yang tinggi, yakni 3.81, memiliki wawasan 

tentang pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, dan bisa 

berbahasa Inggris aktif. Sebagaimana yang diungkapkan ROP 

dalam petikan wawancara berikut : 

…saya yakin karna dari persyaratan…sudah memenuhi, 
dari tinggi badan …punya wawasan tentang pendidikan 
dan budaya. (S1/W1/475-480) 
 

…IPK saya…3,81. Jadi bisa ikut dan…saya bisa berbahasa 
Inggris aktif ... (S1/W1/498-503) 

 

Tema 3 : Pandangan Tentang Ajang Pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Subjek mengungkapkan pandangannya tentang ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sebagai salah satu ajang yang mengajarkan bahwa kita tidak 

boleh selalu menjadi penonton dalam sebuah acara, tapi jadilah 
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orang dibalik terselenggaranya acara tersebut. Para Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan yang tergabung di 

dalam organisasi Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 

mengutamakan teamwork sebagai nomor satu.  Menurut subjek 

ajang ini sangat menarik karena para duta yang terpilih mampu 

membuat program kerja yang keren dan luar biasa. Mereka 

dituntut untuk membuat program kerja yang menantang, artinya 

mencari sesuatu yang baru dan belum pernah diadakan oleh 

organisasi lainnya sehingga dapat dijadikan contoh bagi duta-

duta lainnya.  

Menurut subjek para Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang 

baik dibandingkan dengan duta-duta lain yang ada di Sumatera 

Selatan. Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan wawancara 

sebagai berikut : 

…IBGK itu organisasi…di mana teamwork itu nomer 1. 
(S1/W1/118-124) 
 

…program kerjanya bagus, organisasinya keren, buat 
kegiatan-kegiatan positif. (S1/W2/836-838) 
 

…anak-anak BGK Bahasa Inggrisnya udah bagus 
dibandingkan dengan duta-duta yang lainnya. 
(S1/W3/1113-1116) 
 

…semua program kerjanya itu penuh dengan tantangan. 
(S1/W3/1207-1211) 
 

Tema 4 : Proses Menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan 

Ada banyak rangkaian tes yang yang dilalui subjek ketika 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, diantaranya tes tertulis, deep interview, dan 

tes Psikologi.  
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Tes nya banyak, ada tes tertulis…Bahasa Inggris, Bahasa 
Indonesia, pengetahuan umum, terus kebudayaan, 
sejarah BGK…deep interview dan psikotes. 
(S1/W1/186-192) 
 

Subjek mengungkapkan prosesnya menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan diawali dari 

kegagalannya ditahun 2014 yang disebabkan oleh berbagai 

faktor, diantaranya subjek merasa kurang percaya diri saat 

diwawancara oleh dewan juri dan para Duta Pendidikan dan 

Budaya yang telah lama mengabdi di Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS), kurangnya persiapan dalam 

mempelajari ke 5 sub tes dalam tes tertulis yang meliputi Bahasa 

Inggris, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Kebudayaan 

Sumatera Selatan, dan sejarah IBGK, merasa kesulitan saat 

menjawab Tes Psikologi serta faktor lain yang membuat subjek 

gagal ialah penampilan subjek yang belum rapi. Seperti yang 

diungkapkan ROP sebagai berikut: 

…kita liat kegagalan itu, kita introspeksi diri…di tahun 
2015 di improve lagi kurangnya kemaren confidence…pas 
wawancara jga di psikotes …jawabnya asal-asalan nih, 
jadi tahun selanjutnya diperbaiki. (S1/W1/168-182) 
 

awal ikut Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 
itu di tahun 2014…persiapannya masih kurang…cuma 
beberapa hari sebelum tes…saya asal-asalan aja…dengan 
persiapan yang lebih matang …penampilan lebih rapi, 
jadinya bisa lebih baik hasil yang dicapai di tahun 2015. 
(S1/W2/641-656) 
 

Subjek awalnya merasa ragu untuk mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan kedua 

kalinya karena sudah merasa down ketika gagal ditahun 2014. 

 
…tahun 2014 karna udah gagal pas 2015 malah udah 
ngedown. (S1/W1/146-147) 
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Namun subjek belajar dari kegagalannya dengan terus 

memperbaiki diri dan mencari tahu dimana letak kesalahannya 

yang membuat subjek gagal ditahun 2014. Subjek banyak 

belajar dari internet, buku, dan juga dibantu oleh orang-orang 

disekitarnya seperti salah satu senior dikampusnya yang 

mengajarkan subjek bagaimana cara catwalk walaupun subjek 

notabenenya bukan seorang model yang sering memperagakan 

busana di atas panggung.  

…Ada juga kakak tingkat…ngajarin catwalk…biar sebelum 
ikut BGK udah ada bekal... (S1/W1/305-310) 
 

Subjek memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Ia terus belajar dan 

berlatih untuk mempersiapkan diri mencoba lagi ditahun kedua, 

yakni tahun 2015. Berkat kegigihan subjek belajar dari 

pengalamannya dan keberanian untuk mencoba kembali ditahun 

berikutnya, pada akhirnya subjek mendapat juara kedua atau 

Wakil I Gadis Kampus Sumatera Selatan tahun 2015. 

Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

Ditahun 2015 alhamdulillah dapet Wakil I Gadis Kampus 
Sumsel. (S1/W1/686-688) 
 

Tema 5 : Kesulitan yang Dihadapi untuk Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Untuk menjadi seorang Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, subjek menghadapi banyak kesulitan, baik 

pada tes tertulis, deep interview bersama dewan juri, dan Tes 

Psikologi.  

…deep interview dan psikotes itu yang paling susah 
menurut saya. (S1/W1/191-193) 
 

Menurut subjek soal-soal dalam Tes Psikologi sangat 

menjebak sehingga ketika akan mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan untuk kedua kalinya 
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ditahun 2015, subjek banyak mempelajari jenis-jenis Tes 

Psikologi di internet, membaca buku Psikologi, belajar 

menggambar karena subjek melihat tes psikologi erat kaitannya 

dengan menggambar manusia, pohon dan lainnya serta bertanya 

pada temannya yang mengambil Jurusan Psikologi dikampus. 

Seperti petikan hasil wawancara berikut: 

…rata-rata sulit semua…terutama di tes 
psikologi…Makanya coba searching-searching, baca-baca 
buku Psikologi…dan juga tanya-tanya temen yang 
jurusan Psikologi… (S1/W2/718-734) 
 
Dibabak semifinal, subjek merasa kesulitan menjawab 

pertanyaan dari kelima juri, terutama juri Psikologi, Bahasa 

Inggris, dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Seperti yang 

diungkapkan ROP: 

…deep interview dengan 5 juri yang pertanyaannya 
subhanallah susahnya, apalagi Psikologi, Bahasa Inggris, 
kebudayaan. Itu yang bener-bener buat shock di 
semifinal. (S1/W2/779-784) 
 

Saat karantina, subjek merasa semua kegiatan yang 

dilakukan sangat disiplin, subjek juga selalu tidur larut dan 

bangun tidur lebih cepat dari biasanya  

sehingga membuat subjek kerap merasakan kantuk yang luar 

biasa terutama saat mendengarkan materi yang disampaikan 

oleh orang yang diundang sebagai pengisi materi di karantina 

dan subjek juga kesulitan untuk menahan rasa kantuk ketika 

menulis paper mengenai kegiatan yang telah dilakukan 

perharinya saat tengah malam.  

kesulitan selama karantina mungkin banyak ya…serba 
disiplin…bangun lebih pagi…banyak materi yang diberikan 
jadinya…ngantuk…nulis paper tengah malem…nah itu 
ngantuk banget. (S1/W2/797-808) 
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Namun kesulitan-kesulitan tersebut tidak membuat 

subjek menyerah. Ditahun 2015 subjek mempersiapkan segala 

hal dengan baik dan tidak lupa berdoa karena menurut subjek 

sebaik apapun usaha dan persiapan yang telah dilakukan jika 

tidak diiringi dengan doa, maka akan bernilai percuma. 

Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

…pertama dari persiapannya, kalau persiapannya udah 
bagus di hari H …lancar dan…doa yang pasti, 
karena…prepare sebagus apapun, kita gak doa… tetep 
aja nanti jatuh. (S1/W2/707-715) 
 

Tema 6 : Tanggapan Keluarga dan Lingkungan saat 

Mengikuti  Ajang Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan 

Subjek menceritakan bahwa ia mendapat banyak 

dukungan dari keluarga, teman-teman, dosen, dan orang-orang 

disekitarnya baik ditahun pertama subjek mengikuti ajang Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ditahun 2014 maupun 

tahun 2015.  

…temen, keluarga dan orang-orang sekitar itu sangat 
membantu kita buat up lagi. (S1/W1/342-345) 
 

…Kalau tanggapan orang tua pasti mendukung karena 
kan udah tau juga tentang BGK. (S1/W2/832-835) 
 

Mereka menyaksikan langsung malam grandfinal untuk 

mendukung subjek agar semangat bersaing dengan mahasiswa 

dari universitas lain. Menurut pandangan keluarga dan teman-

teman subjek, ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan merupakan ajang yang megah dan bergengsi, 

bukan ajang biasa.  

…temen-temen juga bilang BGK keren banget, makanya 
mereka support banget saya harus ikut ajang itu. 
(S1/W1/133-136) 
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…Keluarga juga nonton…bilang wah acaranya megah 
banget ya, kirain ikut ajang-ajang yang biasa aja, keren 
banget. (S1/W2/855-859) 
 

Ketika subjek dinobatkan sebagai juara kedua/Wakil I 

Gadis Kampus Sumatera Selatan tahun 2015, keluarga dan 

teman-teman memberikan ucapan selamat pada subjek. Dosen 

pun turut memberikan apresiasi yang luar biasa pada subjek, 

mereka merasa bangga mengetahui salah satu mahasiswinya 

mampu menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sekaligus meraih juara kedua. Sebagaimana ungkapan ROP 

dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

…temen-temen banyak yang ngasih selamat, dan pas 
hari H grandfinal nya Alhamdulillah mereka nonton 
semua. (S1/W2/842-845) 
 

…dosen juga yang mendukung saya ikut BGK jadi mereka 
juga bangga …mahasiswinya itu jadi bagian dari BGK. 
(S1/W3/1004-1008) 

 

Tema 7 : Perasaan Subjek Setelah Berhasil Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Subjek menceritakan perasaannya ketika berhasil menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan bahwa awalnya 

ia terkejut dan tidak menyangka mampu menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya dan berhasil meraih juara kedua/Wakil 1 

Gadis Kampus Sumatera Selatan ditahun 2015.  

Saat itu subjek merupakan finalis dengan nomor peserta 

06. Ketika MC membacakan “Pemenang Wakil I gadis Kampus 

Sumatera Selataan adalah finalis dengan nomor 06”, subjek 

awalnya terkejut dan tidak percaya jika ia dinobatkan sebagai 

juara kedua. Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan 

wawancara sebagai berikut : 
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…gak nyangka malam itu bisa juara 2, padahal gak 
sampe ekspektasi nya kalau harus menang… jadi finalis 
aja itu udah menang. (S1/W2/850-855) 
 

…waktu dipanggil MC wakil 1 Gadis Kampus Sumatera 
Selatan diraih oleh no.finalis no.6 itu aku bengong dulu, 
gak nyangka…kaget banget …kalo bisa sampe juara 2.  
(S1/W2/864-875) 

 

Tema 8 : Manfaat yang diperoleh Setelah Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Banyak manfaat yang diperoleh subjek setelah berhasil 

menjadi seorang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

diantaranya kepercayaan diri subjek meningkat karena awalnya 

subjek adalah tipe orang yang pemalu, tapi setelah menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya subjek lebih berani ketika bertemu dan 

berinteraksi dengan orang yang baru dikenal. Subjek merasa 

public speaking nya menjadi lebih bagus. Subjek sering bertemu 

dengan orang-orang dalam pemerintahan sehingga memiliki 

banyak relasi. Subjek kerap terlibat langsung dalam program-

program yang diselenggarakan pemerintahan di Palembang 

ataupun Sumatera Selatan, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Selatan maupun dinas-dinas lainnya. Subjek merasa 

lebih disiplin karena awalnya subjek suka menunda-nunda 

waktu, namun kini subjek lebih menghargai waktu. dapat 

menempatkan diri dimanapun, subjek lebih tertata ketika 

berbicara, dan mengerti table manner yang baik. Semua hal 

yang telah diajarkan di Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera 

Selatan (IBGKSS) sangat bermanfaat untuk diterapkan 

dikehidupan sehari-hari. Sebagaimana ungkapan ROP dalam 

petikan wawancara sebagai berikut : 

...manfaatnya itu banyak...terutama pasti dari confidence 
nya...public speaking lebih bagus, sering bertemu dengan 
orang-orang dalam pemerintahan...memperbanyak 
relasi...membantu program-program pemerintah...disiplin 
lebih meningkat...bisa menempatkan diri dimanapun 
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berada, lebih bisa jaga penampilan...ngomong juga 
sekarang lebih tertata...semua yang diajarkan selama di 
BGK itu saya terapkan di sehari-hari...makan nya pake 
table manner (S1/W2/889-917) 

 

Tema 9 : Suka Duka Menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan 

Subjek menceritakan banyak suka duka yang ia rasakan 

selama menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

namun subjek lebih banyak merasa suka dibandingkan dukanya. 

Adapun duka yang subjek rasakan, antara lain subjek kerap 

merasa kelelahan ketika mengerjakan program kerja yang 

bersifat continue karena Para  Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan harus membuat program kerja setiap dua 

bulan sekali, subjek kerap izin mengikuti perkuliahan dan ujian 

susulan ketika sedang menyelenggarakan sebuah acara, subjek 

juga kerap berselisih paham dengan teman satu angkatannya.  

Namun subjek lebih banyak merasakan kebahagiaan 

setelah menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

jika diibaratkan dalam hitungan persen, momen menyenangkan 

subjek menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

itu sekitar 80% dan 20% dukanya. Dengan menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, subjek banyak 

bertemu dengan orang-orang baru, merasakan dinas diberbagai 

tempat, dapat bertemu orang-orang penting seperti, Sultan, 

Gubernur, dan orang pemerintahan lainnya.  

Hal yang sangat menyenangkan bagi subjek saat menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ialah ketika 

mendapat undangan diacara-acara besar, menjadi tamu, 

menjadi juri diajang perlombaan yang diadakan organisasi lain, 

dapat berinteraksi dan bersilahturahmi dengan duta-duta lain 

yang ada di Sumatera Selatan, karena itulah subjek banyak 

mendapat pengalaman-pengalaman baru. Sebagaimana 

ungkapan ROP dalam petikan wawancara sebagai berikut: 
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…dukanya, capek ngerjain program kerja...kuliahnya suka 
izin, UAS juga sering nyusul...suka berantem … sama 
angkatan 2015 karena suka beda pendapat...Lebih 
banyak sukanya sih...banyak ketemu orang-orang 
baru...ngerasain dinas.. bisa ketemu sultan 
...gubernur...dapat undangan di acara-acara besar, jadi 
tamu...diminta jadi juri... (S1/W3/946-982) 
 
…seneng ketemu banyak orang...berinteraksi, 
silahturahmi juga semakin terjalin dengan duta-duta yang 
ada di Sumatera Selatan...temennya tambah banyak, 
pengalamannya juga... (S1/W3/1081-1091) 
 

Tema 10 : Proses Menjalankan Tugas Sebagai  Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Subjek menjalankan tugas sebagai seorang Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan dengan penuh 

tanggung jawab saat menjabat selama satu tahun masa bakti.  

Tanggung jawab jadi Duta Pendidikan dan Budaya itu 
nanti kurang lebih selama 1 tahun masa baktinya... 
(S1/W2/879-881) 
 

Subjek selalu menjaga sikap, tutur kata, dan hati-hati 

ketika memposting sesuatu diakun sosial media miliknya.  

...jalani tugas itu pertama rasa tanggung 
jawab...memegang amanah itu selama 1 tahun untuk 
jaga sikap, jaga bicara...termasuk saat kita mau 
ngeposting di sosial media... (S1/W3/1141-1154) 
 
...harus bener-bener jaga sikap karena kita udah dilabel 
nih Duta Pendidikan dan Budaya. (S1/W3/1167-1170) 

Selama bertugas para Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan bukan hanya senyum dan sapa saja, namun 

mereka menjadi guide bagi orang asing yang berkunjung ke 

Sumatera Selatan.  

 



75 
 

 
 

…anak BGK nugas gak cuma senyum sapa, tapi mereka 
juga interaksi dan jadi translater... (S1/W3/1116-
1119) 
 
Subjek dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam membuat 

sebuah program kerja karena mereka tidak diperbolehkan 

menyelenggarakan acara yang telah dilakukan oleh pihak lain, 

para Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan harus 

mampu menjadi yang pertama dalam membuat acara-acara 

yang baru dan megah di Sumatera Selatan dan menjadi contoh 

bagi duta-duta lain. Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan 

wawancara sebagai berikut : 

…selama menjabat di BGK...dituntut untuk kreatif dan 
inovatif...harus buat something new yang bisa buat orang 
lain tuh waw BGK baru pertama kali loh ngadain ini di 
Sumatera Selatan. (S1/W3/1179-1188) 
 

Tema 11 : Perbedaan antara Sebelum dan Sesudah 

Menjadi  Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Ada banyak perbedaan yang subjek rasakan ketika 

sebelum dan sesudah menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, diantaranya sebelum menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya, subjek kerap tertawa berlebihan, namun 

kini setelah menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan subjek lebih bisa mengontrol tertawanya agar tidak 

terdengar kemana-mana. Dalam Islam pun tidak baik jika wanita 

tertawa dengan berlebihan. Subjek sebelumnya juga kerap 

makan sambil berjalan dimanapun subjek berada, ia tidak 

memperdulikan sekitarnya, namun setelah menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan subjek merasa tidak 

baik jika seorang duta pendidikan makan sambil berjalan 

sehingga kini subjek tidak pernah mengulanginya kembali. 

Subjek kini lebih bisa mengontrol tata bahasanya saat berbicara. 

Subjek juga merasa lebih percaya diri ketika mendadak diminta 

menjadi pembicara meski tidak menggunakan teks. Subjek 
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dulunya sangat acuh dengan orang-orang yang baru dikenal dan 

tidak suka menyapa orang lain, setelah menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan subjek kini murah senyum dan 

gemar menyapa orang lain terlebih dahulu.  

Perbedaan yang sangat dirasakan oleh subjek antara 

sebelum dan sesudah menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan  ialah subjek semakin giat belajar karena 

awalnya subjek sangat malas untuk belajar dan belajarpun 

hanya jika akan menghadapi ujian saja. Subjek merasa lebih 

disiplin dalam beribadah karena telah terbiasa diajarkan disiplin 

waktu di IBGKSS, subjek tidak pernah lagi menunda-nunda 

waktu untuk mendirikan sholat karena itu ketika mendengar 

suara adzan, subjek langsung menyegerakan sholat. Subjek kini 

kerap terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti kunjungan 

ke panti asuhan, subjek juga pernah mengadakan konser amal 

untuk masyarakat Gaza, penyuluhan pendidikan gratis untuk 

anak-anak yang tidak mampu, dan kegiatan sosial lainnya. 

Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

...masuk BGK ketawanya…dikontrol...dulu suka makan 
sambil jalan... sekarang udah gak...bicaranya lebih sopan 
tertata...siapapun yang ketemu dijalan, aku pasti senyum 
sapa duluan...dulu males…belajar...kalo sekarang...giat 
belajarnya...dibiasakan disiplin…kalo denger adzan 
disegerakan sholat... sering ke panti...penyuluhan 
pendidikan gratis... (S1/W3/1239-1309) 
 
… jadi lebih pede sih kalau mau ngomong kapanpun 
walau gak pake teks... (S1/W3/1072-1080) 

Perubahan besar yang subjek rasakan setelah menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, antara lain yang 

sebelumnya subjek malu berbicara di depan umum dan public 

speaking yang masih kurang menjadi lebih baik seiring 

berjalannya waktu sehingga subjek merasa lebih percaya diri, 

dan menurut subjek ajang Pemilihan Duta Pendidikan dan 
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Budaya Sumatera Selatan/Bujang Gadis Kampus ini membuat 

hari-harinya lebih berwarna karena dengan menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, subjek aktif 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat baik 

bagi diri subjek sendiri maupun orang lain. Subjek sangat 

bersyukur pada Allah karena telah diberi kesempatan menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan dan subjek akan 

terus berusaha mengembangkan potensinya di kemudian hari.  

Sebagaimana ungkapan ROP dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

…perubahan besar banyak terjadi...BGK itu ngubah hidup 
saya …sebelumnya malu di depan umum, public 
speaking…kurang...berkembang menjadi lebih baik.... 
aktif menjalankan kegiatan yang bermanfaat baik untuk 
saya sendiri maupun orang lain...sangat bersyukur pada 
Allah...dan akan terus mengembangkan potensi untuk 
menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. 
(S1/W3/1357-1386) 

 

Tema 12 : Makna Berprestasi Menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan Bagi Subjek 

Bagi subjek berprestasi menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan merupakan sebuah kebutuhan untuk 

aktualisasi diri dan karir dimasa depan. Dengan mengikuti ajang 

tersebut, subjek mendapatkan banyak hal baru yang dapat ia 

pelajari, baik hal kecil maupun besar. 

bagi saya berprestasi itu…kebutuhan... saya bangga dan 
kagum aja sama kemampuan dalam diri saya…apapun 
yang saya pelajari dan saya dapet itu kayak ada 
hasilnya.” (S1/W4/1410-1425) 
 

Subjek sangat tertarik mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan karena subjek merasa 

memiliki kemampuan lebih, seperti bisa berbahasa asing 

khususnya Bahasa Inggris, nilai IPK yang tinggi, dan hal lainnya. 
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Subjek merasa senang ketika mendapatkan piagam penghargaan 

sebagi hasil dari prestasi yang ia capai. Menurut subjek piagam 

penghargaan tersebut berguna untuk mencari kerja. 

Sebagaimana yang diungkapkan ROP sebagai berikut: 

…bangga dengan kemampuan yang saya miliki 
dan…kumpulan piagam penghargaan yang saya dapet. 
Saya…butuh piagam lomba itu untuk mempermudah saya 
dapet kerja…saya harus terus berprestasi nih untuk kasih 
bukti ke orang lain kalau saya layak dan punya 
kemampuan lebih.” (S1/W4/1448-1461) 
 
…piagam itu…bukti…nanti ikut tes kerja dan di sesi 
wawancaranya saya bisa bilang prestasi-prestasi yang 
saya dapat…makanya saya ngerasa butuh mbak 
berprestasi itu.” (S1/W4/1480-1489) 

 

      2)   Pengalaman EYM 

 Subjek yang berinisial EYM adalah mahasiswi UIN 

Raden Fatah Palembang Jurusan Ekonomi Islam semester 7, 

berusia dua puluh satu tahun. Anak pertama dari tiga 

bersaudara. EYM merupakan anggota aktif di Ikatan Bujang 

Gadis Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS). 

EYM sangat termotivasi untuk mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

2015 karena ingin membanggakan UIN Raden Fatah 

Palembang dan menghilangkan pandangan buruk orang lain 

yang meremehkan kemampuan mahasiswa UIN Raden 

Fatah untuk bersaing diajang-ajang besar, hingga akhirnya 

EYM mampu membuktikan dan berhasil menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan dan meraih gelar 

Finalis Gadis Kampus Sumatera Selatan 2015. EYM 

sebelumnya juga telah mengikuti ajang pemilihan duta, 

namun dalam sektor yang berbeda, yakni Pemilihan Duta 

Pariwisata Kota Palembang atau yang lebih akrab dikenal 

dengan sebutan Bujang Gadis Palembang. 
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 Peneliti menjadikan EYM sebagai subjek penelitian 

karena subjek adalah mahasiswa UIN Raden Fatah yang telah 

berprestasi dalam ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan. Selain itu, melalui wawancara singkat 

diperoleh bahwa subjek telah. Maka pada tanggal 25 Desember 

2016 subjek menandatangani surat persetujuan untuk menjadi 

subjek penelitian. Berikut tema-tema yang muncul berdasarkan 

hasil wawancara dengan subjek EYM: 

Tema 1 : Awal Mula Memutuskan Mengikuti Ajang 

Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan 

Subjek menceritakan awal mula ia tertarik untuk 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan karena menurut subjek ajang pemilihan ini 

sangat luar biasa dilihat dari berbagai program kerja yang telah 

dilakukan oleh para Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan ROP dalam 

wawancara: 

...tertarik ikut ajang Duta Pendidikan karena saya 
melihat... sangat keren terutama...program kerja yang 
membantu memajukan pendidikan dan budaya yang ada 
di Sumatera Selatan... (S2/W1/81-93) 
 

Subjek juga melihat berbagai peluang yang menarik 

kedepannya ketika menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan. Subjek mengawali dengan niat dari diri sendiri 

dan dukungan dari teman-temannya yang telah lebih dulu 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, mereka mengajak dan meyakinkan  subjek 

bahwa ia bisa sehingga subjek akhirnya mau mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

ditahun 2015.  

...yang pasti pertama kan kita ada niat...dari diri sendiri 
tertarik. (S2/W1/105-107) 
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...ada temen kebetulan juga di Duta Pendidikan dan 
Budaya Sumatera Selatan ngajak...dibujuk rayu dan 
akhirnya...ikut dalam Pemilihan Duta Pendidikan dan 
Budaya Sumatera Selatan. (S2/W1/109-119) 
 
Meski awalnya subjek merasa ragu karena takut 

mengganggu konsentrasinya dalam menyusun skripsi, namun 

subjek melakukan ibadah sholat agar diberikan Allah keyakinan 

untuk terus maju dan subjek meminta restu orang tuanya karena 

subjek percaya restu orang tua adalah restu Allah sehingga 

ketika orang tua setuju, subjek memutuskan dan memantapkan 

hati untuk mengikuti ajang Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan ditahun 2015. Sebagaimana ungkapan EYM 

dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

...saya sempet ragu...akhirnya sholat, mantepin 
hati...dapet restu orang tua ...yaudah diputusin ikut 
Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 
ini. (S2/W1/141-156) 
 

Tema 2 : Faktor/Motif Mengikuti Ajang Pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

 Subjek menuturkan bahwa ada banyak faktor/motif ia 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, diantaranya karena ajang ini merupakan 

ajang yang besar dan paling bergengsi dalam lingkup Provinsi, 

yakni Sumatera Selatan.  

... saya tuh tertarik untuk mengikuti ajang Pemilihan Duta 
Pendidikan dan Budaya tersebut karena dalam lingkup 
Sumatera Selatan. (S2/W1/93-97) 
 
…tertarik untuk masuk di ajang Duta Pendidikan dan 
Budaya Sumatera Selatan ini karena ini ajang paling 
bergengsi...di Sumatera Selatan. (S2/W1/356-362) 

Subjek ingin membanggakan nama kampus dan 

membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan 
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kemampuan mahasiswa UIN Raden Fatah untuk bersaing 

bersama mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain diajang 

bergengsi seperti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan. Subjek ingin mengubah pandangan buruk 

orang lain bahwa mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tidak 

hanya mampu berprestasi dibidang agama saja, tidak hanya 

pandai mengaji, mahasiswa UIN juga bukan teroris, dan 

stereotype buruk lainnya. Subjek ingin membuktikan bahwa 

kemampuan mahasiswa UIN Raden Fatah juga bisa 

diperhitungkan, terbukti ditahun 2015 ada tiga mahasiswi UIN 

Raden Fatah yang berhasil masuk sampai babak grandfinal dan 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 2015. 

Menurut subjek, UIN Raden Fatah merupakan paket lengkap 

yang mampu menciptakan mahasiswa-mahasiswi berprestasi 

sekaligus berakhlakul karimah.  

…salah satu pendorong...untuk berprestasi...buktiin UIN 
itu bukan hanya sekedar agama, teroris...buktiin pake 
prestasi di ajang bergengsi di luar kampus...UIN itu bisa 
diperhitungkan. (S2/W1/471-483) 
 
faktor pendukung...untuk berprestasi, buktikan ke orang-
orang kalo UIN tuh bukan hanya sekedar ngaji...UIN itu 
paket lengkap, dimana ada duta pendidikan, ada duta 
wisata Sumatera Selatan yang berakhlakul karimah. 
(S2/W1/494-503) 

...aku semakin yakin untuk ikut Pemilihan Duta 
Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ini, karena 
ingin membawa nama UIN berprestasi dan dilihat oleh 
orang bahwa UIN bukan sekedar agama saja... 
(S2/W1/558-573) 

Subjek merasa yakin mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan karena ia memenuhi 

persyaratan sebagai seorang Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, yang diantaranya subjek berusia 20 tahun 

yang melewati persyaratan dari ajang ini, nilai IPK yang tinggi, 
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yakni 3,78, subjek merasa memiliki kepribadian yang baik, 

penampilan menarik, berbakat, kreatif, inovatif, mampu 

berbahasa asing khususnya Bahasa Inggris, dan memiliki 

pengetahuan dibidang pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Sebagaimana yang diungkapkan EYM dalam petikan wawancara 

berikut: 

...saya yakin untuk ikut ajang ini...saya masih 20 
tahun...IPK 3,78 ...berkepribadian baik...berpenampilan 
menarik, berbakat, kreatif dan...bisa berbahasa asing 
khususnya Bahasa Inggris...memiliki pengetahuan 
dibidang pendidikan dan Budaya. (S2/W1/518-536) 

 

Tema 3 : Pandangan Tentang Ajang Pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Subjek mengungkapkan pandangannya tentang ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sebagai salah satu ajang pemilihan yang  sangat luar biasa, 

kreatif dan inovatif serta diikuti oleh ratusan mahasiswa dari 

berbagai universitas di Sumatera Selatan. 

…saya melihat Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 
Selatan ini sangat keren. (S2/W1/82-84) 
 
Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 
Selatan...sangat kreatif dan juga inovatif. (S2/W1/237-
240) 
 

spektakuler itu karena pemilihannya dalam lingkup 
Provinsi Sumatera Selatan. (S2/W1/299-301) 
 

 Ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan atau Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan (BGKSS) 

ini merupakan ajang terfavorit dan dinanti-nanti oleh para 

mahasiswa di Sumatera Selatan, terbukti setiap tahunnya 

peserta yang mengikuti ajang ini selalu diatas 300 mahasiswa 
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dari berbagai universitas di Sumatera Selatan. Sebagaimana 

ungkapan EYM dalam petikan wawancara sebagai berikut: 

...BGK ini pertama sudah terkenal, kedua lingkupnya 
Sumatera Selatan, ketiga memang BGK ini...ajang 
terfavorit...terutama bagi mahasiswa. (S2/W1/350-
356) 
 
...peserta ajang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 
Selatan ini...selalu di atas 300... (S2/W1/378-384) 
 

Tema 4 : Proses Menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan 

Proses subjek menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan adalah dengan banyak belajar mengenai tes-

tes yang akan subjek hadapi saat mengikuti ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, diantaranya tes 

tertulis yang mencakup Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

sejarah IBGKSS, Budaya Sumatera Selatan, dan pengetahuan 

umum, selain itu ada walk in interview, deep in interview, dan 

Tes Psikologi. Subjek mempelajari tes tersebut dari internet dan 

juga belajar cara berbicara dengan tata bahasa yang baik, dan 

bagaimana menjaga sikap untuk menghadapi tes walk in 

interview bersama senior di Ikatan Bujang Gadis Kampus 

Sumatera Selatan (IBGKSS). Setelah melewati berbagai 

rangkaian tes, subjek memasuki babak semifinal dimana 

terdapat beberapa tes, diantaranya dinamika kelompok,  deep in 

interview bersama kelima juri, walk in interview bersama OKK. 

Setelah lulus tahap semifinal, subjek pun resmi menjadi Finalis 

Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan dan selanjutnya 

mengikuti masa karantina. Sebagaimana ungkapan EYM dalam 

petikan wawancara sebagai berikut : 

yang dipelajari...ada 5 tes, tes Bahasa Indonesia,  Bahasa 
Inggris, terus tes tentang ke-IBGK-an, lalu tes budaya 
Sumsel, dan...tes pengetahuan umum. (S2/W2/608-
615) 
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…ada juga walk in interview...ada tes psikologi juga... 
(S2/W2/619-633) 
 
dengan banyak belajar...akhirnya...lulus di babak 
semifinal. Di semifinal ada tes dinamika kelompok, deep 
interview dengan 5 juri, walk in interview dengan OKK. 
Lulus semifinal...masuk karantina...(S2/W2/660-670) 
 

Tema 5 : Kesulitan yang Dihadapi untuk Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Ada banyak kesulitan yang dihadapi subjek selama proses 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, diantaranya pertama subjek merasa kesulitan 

menjawab soal tes tertulis dibidang pengetahuan umum dan 

Budaya Sumatera Selatan. Subjek juga merasa kesulitan melihat 

ratusan peserta dari universitas lain. 

waktu tes tertulis awal sih kesulitannya...pengetahuan 
umum dan...Budaya Sumsel. (S2/W2/708-711) 
 
…kesulitan dengan peserta yang begitu banyak... 
(S2/W2/725-730) 
 

Saat wawancara dengan para senior di Ikatan Bujang 

Gadis Kampus Sumatera Selatan, subjek merasa sulit menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian kesulitan 

dibabak semifinal ialah subjek merasa sulit menyatukan 

pendapat dari 10 mahasiswa yang belum dikenal dalam suatu 

kelompok untuk membuat program kerja awal. 

...masuk ke walk in interview...sulit juga...masuk 
semifinal, itu kita harus membuat program 
kerja...kesulitan untuk nyatuin suara dari 10 orang. 
(S2/W2/732-745) 
 

Saat karantina, subjek sulit menyesuaikan diri dengan 

jadwal kegiatan yang padat setiap harinya dan subjek merasa 



85 
 

 
 

gugup ketika akan menjawab pertanyaan Bahasa Inggris dari juri 

dimalam grandfinal.  

...di karantina kesulitannya lebih ke menyesuaikan diri 
dengan kegiatan karantina yang begitu padat...Masuk ke 
final...kesulitannya saat ingin menjawab pertanyaan di 
malam final. (S2/W2/748-758) 
 

Cara subjek menghadapi kesulitan/tantangan dalam 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan adalah dengan berserah diri pada Allah, 

berdoa, memperbanyak belajar, dan meminta dukungan dari 

orang tua. Ketika subjek merasa gugup, ia membaca bismillah, 

al-fatihah, dan bersholawat. Sebagaimana ungkapan EYM dalam 

petikan wawancara sebagai berikut : 

...kalau bertemu kesulitan, kita berserah diri kepada 
Allah, berdoa...meminta support dari orang tua... 
(S2/W2/693-704) 
 
...kalau kita gugup itu jangan lupa baca bismillah dan 
sholawat. (S2/W2/895-896) 
 
...begitu naik panggung aku selalu sholawat, bismillah, al-
fatihah, pokoknya semua doa itu aku ucapin agar gak 
gugup. (S2/W2/899-903) 
 

Tema 6 : Tanggapan Keluarga dan Lingkungan saat 

Mengikuti Ajang Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan 

Subjek menceritakan bahwa ia mendapat dukungan baik 

dari keluarga, teman-teman di BGK dan kampus, kepala jurusan 

serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Banyak 

teman-teman subjek yang memberikan semangat dan 

meyakinkan subjek bahwa ia bisa dan orang tua subjek juga 

setuju serta mendukung subjek untuk mengikuti ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan dengan memberi 

semangat pada subjek untuk berani mencoba dan tampil.  
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…karena temen ini banyak yang...semangatin, orang tua 
juga bilang coba aja...akhirnya dengan bismillah yakin 
100% untuk bisa ikut BGK. (S2/W1/132-140) 
 
…orang tua udah setuju, hati juga udah mantep karena 
sholat, yaudah diputusin ikut Pemilihan Duta Pendidikan 
dan Budaya Sumatera Selatan ini.  (S2/W1/149-156) 
 
Setelah dinobatkan sebagai Finalis Gadis Kampus 

Sumatera Selatan 2015, kedua orang tua subjek langsung 

memeluk subjek dan memberikan pujian kepada subjek bahwa 

ia hebat dan luar biasa. Teman-teman subjek juga membuat 

poster besar untuk mendukung subjek, karena melihat dukungan 

dari orang tua dan teman-teman yang begitu besar, subjek 

merasa terharu dan bangga bisa menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan, meski hanya sebagai finalis.  

…setelah pengumuman orang tua langsung 
peluk...temen-temen buat poster besar banget untuk 
dukung aku. Itu yang buat aku terharu dan ngerasa 
bangga banget... (S2/W2/873-886) 
 

Kepala jurusan dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) memberikan selamat dan apresiasi bahwa subjek 

sangat luar biasa bisa menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan dan mengharumkan nama fakultas yang 

tergolong baru berdiri di UIN Raden Fatah, namun telah memiliki 

mahasiswa yang berprestasi. Sebagaimana ungkapan EYM dalam 

petikan wawancara sebagai berikut : 

…kepala jurusan...ekonomi dan bisnis Islam dateng 
menyaksikan acara sampai akhir. Dan tanggapan mereka 
sangat luar biasa...kebanggaan...bagi fakultas 
FEBI...Dosen ngasih selamat...apresiasi kalau saya tuh 
luar biasa bisa masuk ke ajang Bujang Gadis Kampus 
Sumatera Selatan. (S2/W2/916-934) 
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Tema 7 : Perasaan Subjek Setelah Berhasil Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

dan memperoleh gelar sebagai Finalis Gadis Kampus Sumatera 

Selatan tahun 2015 merupakan hal  luar biasa karena awalnya 

subjek merasa ragu dan tidak mampu menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan, karena itulah meski hanya 

mendapat gelar sebagai finalis gadis kampus, subjek sangat 

bersyukur pada Allah.  

...bisa masuk di IBGK...sesuatu yang luar biasa 
dan...Alhamdulillah saya mendapat predikat finalis gadis 
kampus Sumatera Selatan 2015. (S2/W2/765-770) 
 
excited ya karena untuk masuk jadi BGK...berfikir gak 
mampu...ragu...udah dapat predikat finalis gadis kampus 
itu udah syukur Alhamdulillah banget.   (S2/W2/780-
784) 

Subjek merasa telah melewati berbagai rangkaian tes 

yang sulit dan berhasil mengalahkan ratusan mahasiswa dari 

berbagai kampus di Sumatera Selatan, seperti UNSRI, 

POLTEKKES, POLSRI, dan kampus-kampus lain yang ada di luar 

Kota Palembang. Subjek merasa tidak semua orang mampu 

melakukan seperti apa yang telah ia lakukan. Bagi subjek 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan sudah 

berada satu langkah di depan dibandingkan mahasiswa lain. 

...gelar finalis itu bukan hanya sekedar gelar...sebuah 
kebanggaan karena ...ngalahin beratus-ratus orang...gak 
ada bedanya antara juara dengan yang finalis...gak 
semua orang bisa ngelakuin apa yang aku lakuin... 
(S2/W2/827-847) 
 

Subjek merasa sangat bangga ketika mengenakan 

selempang saat bertugas hingga terkadang tidak ingin 

melepaskannya lagi. Sebagaimana ungkapan EYM dalam petikan 

wawancara sebagai berikut : 
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...waktu pake selempang BGK...kalo nugas tuh gak mau 
dicopot lagi selempangnya, karena saking bangganya 
aku. (S2/W3/991-998) 
 
 

Tema 8 : Manfaat yang diperoleh Setelah Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Banyak manfaat yang subjek rasakan selama menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, diantaranya 

subjek dapat melihat dunia lebih luas, lebih banyak relasi, lebih 

dikenali, dan juga dengan masuk BGK cara berpikir subjek 

semakin berkembang dan lebih maju. Subjek merasa hubungan 

sosial denagn masyarakat semakin baik karena semakin sering 

bersosialisasi dengan masyarakat dan bertemu orang-orang 

baru. Sebagaimana ungkapan EYM dalam petikan wawancara 

sebagai berikut : 

manfaat besar banget...dapat melihat dunia lebih luas, 
lebih banyak relasi, lebih dikenali, dan...cara berpikir saya 
semakin berkembang dan lebih maju... (S2/W3/970-
978) 
 
Hubungan sosial dengan masyarakat semakin maju 
karena saya semakin sering berkontribusi dan 
bersosialisasi dengan masyarakat. (S2/W3/1062-
1066) 
 

Tema 9 : Suka Duka Menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan 

Suka duka subjek saat menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan adalah ketika izin kuliah dan mengikuti 

ujian susulan, namun meskipun begitu nilai IPK subjek tidak 

menurun, serta duka lain kurangnya waktu kumpul bersama 

teman-teman dikampus, sedangkan hal menyenangkan yang 

subjek rasakan, yakni subjek memiliki banyak relasi, aktif ikut di 

acara-acara besar, bertemu dan interaksi langsung dengan 

pejabat-pejabat, public speaking lebih bagus, dan banyak 
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teman-teman baru dari duta-duta lain. Sebagaimana ungkapan 

EYM dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

suka duka menjadi Duta Pendidikan dan 
Budaya...izin...dikampus, ujian susulan, dan kurangnya 
waktu kumpul bersama teman-teman dikampus...Kalo 
sukanya...banyak relasi, aktif ikut di kegiatan-kegiatan 
besar, ketemu dan interaksi langsung sama pejabat-
pejabat, public speaking lebih bagus, dan banyak temen 
dari duta-duta lain. (S2/W3/1004-1018) 
 
...dengan kesibukan yang padet banget waktu itu, tapi 
masih bagus nilai nya.... (S2/W3/1023-1027) 
 

Tema 10 : Proses Menjalankan Tugas Sebagai  Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Subjek menjalankan tugas sebagai Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan dengan sepenuh hati dan penuh 

tanggung jawab karena para Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa 

lain.  

saya menjalankan tugas dengan sepenuh hati, tanggung 
jawab sebagai seorang Duta Pendidikan dan Budaya 
Sumatera Selatan...sebagai acuan mahasiswa lain... 
(S2/W3/1072-1080) 
 

Subjek menjalani masa jabatannya selama satu tahun. 

Adapun tugas-tugas seorang Duta Pendidikan dan Budaya, 

diantaranya membuat program kerja baru yang menarik dan 

belum pernah diadakan oleh organisasi lain, dalam arti lain para 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan tidak boleh 

menjadi plagiat acara lain, selain itu tugas lainnya ialah menjadi 

panitia penyelenggara kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, menjadi juri di 

perlombaan yang diadakan oleh organisasi lain, menjadi tamu 

undangan di acara-acara besar, menyambut tamu-tamu penting, 

bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dalam 
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pemerintahan, menjadi peraga busana, sebagai pembicara di 

kampus lain dan masih banyak lagi yang lainnya.  

…selama 1 tahun menjabat itu dituntut untuk buat 
program kerja yang wah... jadi panitia...kegiatan yang 
diadakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 
Selatan...juri di perlombaan...tamu undangan di acara-
acara besar, menyambut tamu penting, bertemu dan 
berinteraksi dengan orang... pemerintahan...peraga 
busana...pembicara di kampus lain... (S2/W3/1084-
1105) 
 
Namun dengan banyaknya tugas sebagai Duta 

Pendidikan dan Budaya tidak pernah menjadi beban bagi subjek, 

subjek merasa bahagia dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang 

positif, bertemu dengan orang-orang baru, dan membahas 

program kerja dengan anak-anak Bujang Gadis Kampus 2015 

dibandingkan hanya berdiam diri dirumah. Dengan menjalani 

tugas-tugas itu lah subjek memiliki banyak pengalaman dan ilmu 

baru. Sebagaimana ungkapan EYM dalam petikan wawancara 

sebagai berikut : 

...aku seneng aktif di luar rumah buat acara-acara 
positif...ketemu orang-orang baru...bahas program 
kerja... (S2/W3/1110-1117) 
 

Tema 11 : Perbedaan antara Sebelum dan Sesudah 

Menjadi  Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, awalnya subjek 

merupakan orang yang tidak ramah, tapi setelah menjadi Duta 

Pendidikan subjek menjadi murah senyum, sebelumnya juga 

subjek suka malas mengerjakan hal-hal yang berat, tapi karena 

sudah terbiasa membuat program kerja yang sulit, subjek kini 

tertarik membuat kegiatan-kegiatan yang tidak biasa, sholat juga 

lebih tepat waktu, lebih disiplin, lebih banyak ilmu pengetahuan 

baru yang didapat, kini subjek lebih menjaga penampilan dan 
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sikap. Terlihat jelas perbedaan dari sebelum dan sesudah 

menjadi anggota IBGK karena subjek diajarkan menjadi 

seseorang yang memiliki banyak kemampuan yang tentunya 

berguna dalam mencari kerja dan kehidupan dimasa mendatang. 

Subjek merasakan perkembangan yang begitu besar dalam 

dirinya karena banyak mengetahui hal-hal yang sebelumnya 

tidak diketahui subjek setelah menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan. Sebagaimana ungkapan EYM dalam 

petikan wawancara sebagai berikut : 

banyak sih bedanya...setelah jadi Duta Pendidikan...suka 
senyum sama orang...seneng buat kegiatan-kegiatan 
yang gak biasa, sholat juga lebih tepat waktu, lebih 
disiplin...banyak dapet ilmu pengetahuan...menjaga 
penampilan dan sikap...diajarkan tentang apa-apa yang 
belum saya tau sebelumnya... (S2/W3/1123-1159) 

 

Perubahan besar yang subjek rasakan adalah pemikiran 

subjek semakin berkembang dan terbuka, subjek menjadi pribadi 

yang lebih baik dari sebelumnya, subjek dilatih untuk selalu 

menjadi yang terdepan, subjek kini kerap terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan sosial. IBGK adalah satu-satunya organisasi 

yang merubah banyak hal dalam diri dan hidup subjek. Karena 

itulah ketika pemilihan  Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan  tahun 2016 dibuka, subjek menangis karena tidak ingin 

melepaskan masa jabatannya dan digantikan oleh para Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan  yang baru. 

Sebagaimana ungkapan EYM dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

Perubahan besar...sebagai Duta Pendidikan dan Budaya 
Sumatera Selatan ...pemikiran saya semakin berkembang 
dan terbuka...pribadi yang lebih baik dari 
sebelumnya...selalu menjadi yang terdepan...suka terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan social...pengalaman...itu semua 
berguna... (S2/W3/1169-1196) 
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Tema 12 : Makna Berprestasi Menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan Bagi Subjek 

Bagi subjek berprestasi adalah sebuah pengakuan. 

Dengan prestasi subjek merasa orang lain tidak bisa memandang 

kemampuannya sebelah mata dan prestasi juga bisa buktikan ke 

orang-orang yang suka meremehkan bahwa subjek mampu dan 

memiliki kemampuan lebih. Teman-teman subjek dikampus 

kerap meremehkan kemampuan subjek dan menganggap subjek 

hanya memiliki tampang yang cantik saja, tapi tidak diakademik. 

Karena itulah subjek membuktikan dengan memiliki berbagai 

prestasi terutama prestasi sebagai Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan yang mengubah pandangan teman-temannya 

yang mengatakan subjek hanya memiliki rupa yang cantik saja, 

tapi teman-temannya mengakui bahwa subjek juga cerdas 

dibidang akademik. Subjek juga ingin membuktikan bahwa 

mahasiswa UIN pun bisa berprestasi karena subjek merasa kesal 

mendengar pandangan kebanyakan orang jika mahasiswa UIN 

sulit untuk mencapai prestasi. Sebagaimana yang diungkapkan 

EYM sebagai berikut: 

bagi saya berprestasi…itu pengakuan…dengan 
berprestasi semua orang …mengakui kalau saya 
hebat…bisa buktiin ke orang-orang yang bisanya 
ngeremehin kemampuan orang, buktiin ke mereka kalau 
nih saya lebih loh dari kamu… (S2/W4/1223-1238) 

…saya kesel banget orang diluar sana memandang 
sebelah mata kemampuan anak UIN…Itu juga yang buat 
saya mau berprestasi karena saya mau diakui bahwa 
saya sebagai mahasiswa UIN bisa berprestasi… 
(S2/W4/1271-1288) 
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      3)   Pengalaman DM 

Subjek yang berinisial DM adalah mahasiswi UIN 

Raden Fatah Palembang Jurusan Ekonomi Islam semester 7, 

berusia dua puluh dua tahun. DM merupakan anak kedua. 

DM merupakan anggota aktif di Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS). 

DM sangat termotivasi untuk mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

tahun 2015 karena ingin membanggakan kedua 

orangtuanya, terutama ibu karena ibunya berharap DM tidak 

hanya sibuk kuliah saja, tapi DM bisa mengikuti organisasi 

yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan 

bermanfaat bagi banyak orang. DM juga memiliki keinginan 

yang besar untuk berhasil dan menambah pengalamannya. 

DM memiliki keberanian yang besar untuk mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

meski banyak orang lain yang mengatakan bahwa sangat 

sulit untuk mampu masuk di ajang tersebut, namun DM 

tidak menghiraukan dan terus maju membuktikan potensi 

yang ia miliki. 

 Peneliti menjadikan DM sebagai subjek penelitian 

karena DM adalah mahasiswa aktif UIN Raden Fatah yang 

berprestasi dalam ajang pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan. Maka pada tanggal 28 Desember 

2016 DM menandatangani surat persetujuan untuk menjadi 

subjek penelitian. Berikut tema-tema yang muncul 

berdasarkan hasil wawancara dengan subjek DM: 

 

Tema 1 : Awal Mula Memutuskan Mengikuti Ajang 

Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan 

Awal mula subjek memutuskan untuk mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

karena diajak oleh salah satu seniornya yang sudah terlebih 
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dahulu mengikuti ajang tersebut dan memberi tahu pada 

subjek bahwa banyak hal-hal bermanfaat yang dapat subjek 

peroleh dengan mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan.  Subjek juga mendapat 

informasi mengenai adanya pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan melalui broadcast di BBM dari 

salah satu panitia penyelenggara pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan. Kemudian subjek mencari 

informasi mengenai ajang tersebut melalui internet dan 

bertanya pada teman-temannya yang sudah lebih dulu ikut 

ajang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Karena itulah subjek tertarik mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Sebagaimana 

ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

pertama saya diajak oleh kakak seperjuangan 
disana...Kemudian saya dapat broadcast dari salah 
satu panitia pemilihan bujang gadis kampus ...cari-cari 
informasi dari internet...dari temen-temen yang udah 
gabung disana. Makanya saya tertarik ikut ajang 
tersebut.  (S3/W1/67-82) 

 

Tema 2 : Faktor/Motif Mengikuti Ajang Pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

 Subjek menuturkan bahwa faktor yang memotivasi ia 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan adalah pertama, karena subjek ingin 

membanggakan kedua orang tua, khususnya ibu subjek 

yang sangat berharap subjek bisa aktif berorganisasi di 

Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan (BGKSS) dan 

bermanfaat bagi orang lain. Selain itu subjek ingin terkenal 

dan terlibat dalam program-program pemerintah. Seperti 

yang diungkapkan DM dalam petikan wawancara berikut: 
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faktor utama...memotivasi saya untuk ikut BGK, pertama 
keluarga...ingin sekali membanggakan kedua orang tua 
saya khususnya ibu…(S3/W1/195-207) 

...saya ingin terkenal dan ikut terlibat dalam acara 
pemerintahan. …(S3/W1/209-211) 

Subjek juga memiliki keinginan untuk berhasil, ingin 

menambah pengalaman, dan ingin membuktikan potensi yang 

subjek miliki. Menurut subjek ajang pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan  merupakan ajang yang sangat 

menantang. 

…dari diri saya sendiri...memiliki keinginan untuk 
berhasil...ingin menambah lagi pengalaman... 
(S3/W1/212-219) 

...saya sangat tertarik dengan ajang ini karena sangat 
menantang. (S3/W1/137-139) 

Karena dukungan dari keluarga dan teman-teman lah 

yang mampu menambah kepercayaan diri subjek untuk 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan.  

...temen-temen...sangat mendukung saya, maka dari itu 

saya, itu juga menambah kepercayaan diri saya untuk 

ikut itu. (S3/W1/256-261) 

Subjek merasa memiliki kemampuan dan keberanian 

untuk ikut ajang ini karena subjek bisa berbahasa Inggris, nilai 

IPK yang memenuhi syarat, tinggi badan 165cm, dan aktif 

berorganisasi. Sebagaimana yang diungkapkan DM: 

saya merasa punya kemampuan dan...berani untuk ikut 
BGK...saya juga bisa berbahasa Inggris, dan IPK saya 
memenuhi syarat...tinggi saya juga 165 itu juga 
memenuhi syarat untuk ikut BGK...aktif berorganisasi. 
(S3/W1/278-289) 
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 Subjek sangat ingin mengharumkan nama UIN Raden 

Fatah Palembang karena subjek kerap mendengar bahwa 

kemampuan mahasiswa UIN Raden Fatah dipandang sebelah 

mata dan tidak mampu bersaing dengan mahasiswa dari kampus 

lain, karena itulah subjek ingin membuktikan bahwa mahasiswa 

UIN Raden Fatah juga bisa bersaing diajang besar seperti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Sebagaimana yang diungkapkan DM dalam petikan wawancara 

berikut : 

...saya sangat ingin mengharumkan nama 
UIN...membuktikan saya sebagai mahasiswa UIN bisa. 
(S3/W1/378-387) 

 

Tema 3 : Pandangan Tentang Ajang Pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Subjek mengungkapkan pandangannya tentang ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sebagai salah satu ajang pemilihan yang positif dan sangat 

bermanfaat dilihat dari program kerjanya yang sangat 

membantu banyak orang, seperti salah satu contoh program 

kerjanya yakni CHARTFEST (Charity and Art Festival) untuk Gaza 

yang berupa konser amal untuk membantu masyarakat Gaza, 

Palestina. Program kerja tersebut sangat menakjubkan bagi 

subjek dan jarang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. 

Subjek juga beranggapan ajang pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan sangat luar biasa karena program-

program kerja yang diselenggarakan murni dari kemampuan 

para duta itu sendiri dalam mencari relasi seperti para sponsor 

dan donatur untuk dijadikan sebagai mitra kerjasama. 

Sebagaimana ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

ajang tersebut...sangat bermanfaat...program 
kerjanya...sangat membantu...jarang sekali ya dilakukan 
oleh mahasiswa-mahasiswa biasa. (S3/W1/96-107) 
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...ajang ini paling keren karena para duta 
pendidikan...membuat acara yang berasal dari sponsor, 
donatur, dan mereka sendiri yang mencari sponsor 
tersebut. (S3/W1/110-119) 
 

Tema 4 : Proses Menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan 

Subjek banyak belajar mengenai 5 macam tes tertulis, 

yakni pengetahuan umum, Bahasa Inggris, ke-IBGK-an, Budaya 

Sumatera Selatan, Bahasa Indonesia, dan juga Psikotes melalui 

buku dan internet untuk masuk di ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Subjek juga bertanya 

dengan kakak seniornya yang telah lebih dulu mengikuti ajang 

tersebut. Subjek awalnya diajak oleh kakak senior dan mendapat 

broadcast di BBM dari salah satu panitia penyelenggara ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sehingga subjek tertarik dan mendaftarkan diri ke Seksi 

Kesetaraan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Setelah 

mendaftar, subjek mulai mencari informasi mengenai ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan di 

internet, subjek juga belajar bagaimana mengisi soal-soal Tes 

Psikologi, dan banyak bertanya dengan kakak seniornya. Subjek 

juga belajar make-up, berpenampilan menarik, dan belajar 

menjaga attitude sebagai bekal mengikuti ajang  pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Sebagaimana 

ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

...saya membaca tentang pengetahuan umum...Bahasa 
Inggris...ke-IBGK-an...budaya Sumsel...psikotes dari 
buku-buku dan internet. (S3/W1/353-363) 
 
saya juga nanya-nanya sama kakak seperjuangan... 
(S3/W1/368-372) 
 
...setelah saya mendaftarkan diri sepulangnya saya mulai 
mencari-cari informasi tentang IBGK...cara...mengisi 
Psikotes...tanya lagi sama kakak seperjuangan...belajar 5 
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macam yang diteskan...belajar make-up, menjaga 
penampilan, menjaga sikap...(S3/W2/419-446) 
 

Tema 5 : Kesulitan yang Dihadapi untuk Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Ada banyak rangkaian tes yang harus dihadapi subjek 

untuk menjadi seorang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan, sehingga subjek mengalami banyak kesulitan, 

diantaranya di tahap awal tes tertulis subjek merasa kesulitan 

menjawab soal-soal Bahasa Inggris karena soalnya yang terdiri 

dari banyak wacana sehingga subjek memerlukan waktu yang 

lama untuk mengisi soal tersebut, kemudian subjek kurang 

memahami soal pengetahuan umum dan Psikotes yang waktu 

pengerjaannya sangat cepat sehingga subjek kerap tertinggal. Di 

babak semifinalis, subjek mengalami kesulitan bersosialisasi 

dengan orang-orang yang baru dikenal saat dinamika kelompok, 

saat deep interview subjek sulit menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari kakak-kakak senior di Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan dan para juri. Di karantina subjek sulit 

mengikuti jadwal yang sangat padat setiap harinya, subjek kerap 

merasa ngantuk dan tidak konsentrasi karena banyaknya 

kegiatan yang harus dijalani selama karantina dan  ketika malam 

grandfinal,  subjek kesulitan menjawab pertanyaan dalam 

bentuk Bahasa Inggris dari dewan juri, subjek tidak memahami 

pertanyaan karena terganggu dengan suara euforia dari 

penonton yang membuat subjek tidak terlalu mendengar 

pertanyaan dan subjek juga merasa gugup ketika melihat ribuan 

penonton yang menyaksikan langsung malam grandfinal. 

Sebagaimana ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

menurut saya tuh sangat sangat sulit...tes nya bukan 
hanya sekali, tapi ...banyak rangkaian tes. 
(S3/W1/163-167) 
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kesulitannya...pertama itu di Bahasa Inggris...karena 
panjang-panjang juga soalnya...di pengetahuan 
umum...gak terlalu saya...di Psikotes...di babak 
semifinalis itu sulitnya...dinamika kelompok...pas 
masuk...karantina ...sulit mengikuti jadwal yang sangat 
padat...pas grandfinal itu sulitnya ketika   jawab 
pertanyaan dari dewan juri... (S3/W2/484-527) 

Namun meski banyak kesulitan yang dihadapi subjek, ia 

tetap percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, 

subjek selalu berdoa pada Allah agar subjek mendapat 

kemudahan dalam mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan, selain itu subjek juga banyak 

belajar dan berlatih karena subjek selalu ingat dengan harapan 

ibunya yang menginginkan agar subjek dapat menjadi bagian 

dari ajang ini. Seperti yang diungkapkan subjek: 

cara saya menghadapi kesulitan...berdoa agar 
dipermudah oleh Allah jalan saya...setiap kesulitan pasti 
ada kemudahan...terus belajar dan berlatih...saya selalu 
ingat dengan harapan ibu...(S3/W2/532-544) 
 

Tema 6 : Tanggapan Keluarga dan Lingkungan saat 

Mengikuti Ajang Pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan 

Subjek mendapat dukungan dari orang tua dan teman-

temannya baik dikampus maupun dirumah. Sebelum mengikuti 

ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

subjek menceritakan terlebih dahulu mengenai ajang tersebut 

pada ibunya, mendengar cerita subjek, ibunya sangat antusias 

dan mendukung subjek untuk mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Sehingga subjek 

merasa yakin untuk meneruskan perjuangannya mengikuti ajang 

tersebut.  

…teman-teman saya semuanya mendukung baik yang 
dikampus maupun yang dirumah. (S3/W1/207-210) 
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ibu saya sangat mendukung...sangat antusias sekali... 
(S3/W1/244-253) 
 

...temen-temen...juga sangat mendukung saya...itu juga 
menambah kepercayaan diri saya untuk ikut itu. 
(S3/W1/256-261) 
 

Orang tua dan teman-teman subjek merasa bangga atas 

keberhasilan subjek menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan mewakili UIN Raden Fatah Palembang.  

tanggapannya yang pasti seneng dan bangga jadi Duta 
Pendidikan... (S3/W2/553-558) 
 
...temen-temen juga sama, mereka bangga...saya jadi 
Duta Pendidikan dan Budaya di Sumatera Selatan ini 
mewakili UIN Raden Fatah. (S3/W2/561-566) 
 

Setelah dinobatkan sebagai Finalis Gadis Kampus 

Sumatera Selatan tahun 2015, ibu subjek langsung memeluk 

subjek dan berkata bahwa subjek luar biasa dan bahkan ketika 

ada tetangga berkunjung kerumah, ibu subjek langsung 

membanggakan subjek di hadapan mereka. Sebagaimana 

ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai berikut: 

ya ibu saya langsung memeluk saya dan berkata kamu 
luar biasa sekali dan mereka bangga. (S3/W1/572-
574) 

 

Tema 7 : Perasaan Subjek Setelah Berhasil Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Subjek mendapat predikat sebagai Finalis Gadis Kampus 

Sumatera Selatan tahun 2015 mewakili UIN Raden Fatah 

Palembang. Subjek merasa bahagia dan juga bangga bisa 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, meski 

hanya sebagai Finalis Gadis Kampus Sumatera Selatan, subjek 

sangat bangga karena telah berhasil melewati berbagai kesulitan 

dan dapat  mengalahkan ratusan mahasiswa lain di Sumatera 
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Selatan. Subjek sangat percaya diri dan bangga ketika 

mengenakan selempang Finalis Gadis Kampus Sumatera Selatan  

tahun 2015. Menurut subjek, ia merupakan salah satu 

mahasiswa unggul di Sumatera Selatan. Sebagaimana ungkapan 

DM dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

...seneng sekali dan juga bangga bisa menjadi  Duta 
Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan...walaupun 
saya cuma finalis...mengalahkan beratus-
ratus...mahasiswa di Sumatera Selatan... (S3/W2/461-
477) 
 
perasaannya bangga dan menambah kepercayaan 
diri...waktu pakek selempang BGK...menurut saya, saya 
salah satu mahasiswa unggul di Sumatera Selatan. 
(S3/W3/705-712) 
 

Tema 8 : Manfaat yang diperoleh Setelah Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Ada banyak manfaat yang subjek peroleh setelah menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, diantaranya 

subjek diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang 

lain (public speaking), dan table manner. Subjek merasa setelah 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

kepercayaan dirinya semakin meningkat. Subjek banyak 

mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahuinya, 

belajar bertanggungjawab dengan tugas yang diberikan ketika 

menjalankan program kerja, diajarkan banyak keahlian dengan 

menjabat berbagai ketua panitia dalam sebuah acara, dan 

diajarkan untuk teliti dengan segala hal yang dikerjakan. 

Hubungan subjek dengan masyarakat semakin baik dan relasi 

semakin banyak karena subjek kerap bertemu dengan orang-

orang baru dan subjek kini tidak merasa malu lagi jika 

berkomunikasi dengan orang-orang yang baru dikenal. 

Sebagaimana ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 
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...di IBGK...diajarin juga cara berkomunikasi yang baik 
dengan orang banyak, public speaking... (S3/W1/130-
137) 
 
...menambah kepercayaan diri saya ketika saya dapat 
berhasil mengikuti ajang tersebut. (S3/W1/227-229) 
 
...manfaatnya sih banyak...mulai yang saya gak tau apa-
apa, sekarang itu udah banyak tau...public speaking, 
table manner, dan cara bersosialisasi dengan masyarakat 
luas...banyak sekali mendapatkan...diajarkan teliti ...sama 
pekerjaan terus juga lebih bertanggungjawab... 
(S3/W2/579-617) 
 

hubungan sama masyarakat semakin baik, relasinya 
semakin banyak, dan ketika saya ketemu dengan orang 
baru saya gak malu lagi kalo mau ngajak komunikasi. 
(S3/W3/669-674) 
 

Tema 9 : Suka Duka Menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan 

Adapun suka duka subjek menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan ialah subjek memiliki banyak teman 

dan keluarga baru, banyak relasi, bisa kenal dengan pejabat-

pejabat dan juga bisa bertemu dan berinteraksi dengan duta-

duta lain sedangkan dukanya  subjek suka berbeda pendapat 

dengan teman sesama angkatan, subjek juga kerap merasa  

lelah ketika menjalankan program kerja, dan subjek sering izin 

kuliah karena ada banyak program kerja yang dijalankan, namun 

meski sering izin kuliah, hal itu tidak berdampak pada nilai IPK 

subjek dikampus, justru nilai tersebut semakin meningkat. 

Sebagaimana ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

...sukanya sih banyak...banyak...temen baru, dapet 
keluarga baru, banyak relasi juga, bisa kenal sama 
pejabat-pejabat dan juga bisa bertemu dan 
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berkomunikasi sama duta-duta lain...dukanya...suka beda 
pendapat kan sama temen...capek...sering izin dikampus 
karena ada banyak proker-proker yang dijalanin. 
(S3/W2/623-638) 
 
Alhamdulillah walaupun saya sering izin, tapi nilai tetep 
malah naik. (S3/W2/642-644) 

Tema 10 : Proses Menjalankan Tugas Sebagai  Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Masa bakti subjek di IBGK ialah selama satu tahun.. 

Selama menjabat subjek melakukan banyak program kerja 

dengan rekan satu angkatannya dan  kerap dilibatkan dalam 

acara-acara yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinasi 

Sumatera Selatan. Adapun kegiatan lainnya yang dilakukan 

selama menjabat sebagai seorang Duta Pendidikan dan Budaya, 

subjek sering diundang di acara-acara besar di Sumatera Selatan 

dan menyambut tamu-tamu penting, seperti Presiden Indonesia, 

Gubernur Sumatera Selatan, dan pejabat-pejabat lainnya. 

Sebagaimana ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai 

berikut : 

...saya mengemban selama 1 tahun amanah dari 
IBGK...melakukan banyak proker dan 
membantu...kegiatan yang diadakan oleh dinas 
pendidikan. (S3/W3/680-685) 
 
...ketika saya menjabat sebagai Duta Pendidikan saya 
diundang di acara-acara besar di Sumatera 
Selatan...menjadi tamu, dan juga menyambut 
tamu...kayak Presiden Indonesia, Gubernur Sumatera 
Selatan, dan pejabat-pejabat Sumsel lainnya. 
(S3/W3/688-693) 
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Tema 11 : Perbedaan antara Sebelum dan Sesudah 

Menjadi  Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Ada banyak perbedaan yang dialami subjek ketika 

sebelum dan sesudah menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan diantaranya, sebelum masuk IBGK subjek suka 

asal bicara, tapi setelah menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

subjek merasa tidak baik jika asal berbicara, sehingga kini subjek 

selalu menjaga ucapannya. Subjek lebih disiplin dalam 

beribadah, subjek lebih mudah mendapatkan informasi-informasi 

update sehingga menambah wawasan subjek, subjek juga 

mendapat banyak teman baru. Seperti yang diungkapkan DM 

dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

...sebelum masuk IBGK...suka ceplas-ceplos...udah jadi 
Duta Pendidikan ...bicaranya lebih dijaga...sebelum 
masuk IBGK...sholatnya suka nunda-nunda...semenjak 
jadi Duta Pendidikan saya bersyukur banget sama 
Allah...saya sholat tepat waktu...mudah banget dapet 
informasi-informasi baru...Di BGK banyak temen... 
(S3/W3/719-741) 
 

Perubahan besar yang subjek rasakan setelah menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, ialah subjek 

menjadi lebih teliti, lebih disiplin, mudah mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat, dan terbukti semua yang diajarkan di 

Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS) sangat 

bermanfaat dan dapat diaplikasikannya langsung dikegiatan 

sehari-hari contohnya saat subjek sedang menjalankan KKN, 

disana subjek mengemban tugas yang begitu banyak, yakni 

merangkap sebagai ketua pelaksana, bendahara, dan sekretaris, 

namun subjek tidak merasa   keberatan dan mampu 

melaksanakan semua tugas dengan baik. Setelah bergabung di 

BGK, subjek mampu bertugas dan bertemu langsung dengan 

Presiden dan pejabat-pejabat besar lainnya bukan hanya di 

Sumatera Selatan, tapi di Indonesia. Pada intinya banyak 

perubahan yang terjadi dalam hidup subjek setelah menjadi 
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Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Sebagaimana 

ungkapan DM dalam petikan wawancara sebagai berikut : 

...perubahan besar...gabung di BGK...saya itu 
teliti...mudah sekali ngambil keputusan dengan cepat dan 
tepat...pengalaman...di KKN...saya disana mengambil 
semua tugas...ketua pelaksana...sekretaris, bendahara 
...semua yang saya dapat di BGK itu saya tuangkan 
disana...bergabung di BGK ini saya mampu bertemu 
Presiden dan pejabat-pejabat besar lainnya ...Intinya itu 
hidup saya berubah total...(S3/W3/746-780) 
 
 

Tema 12 : Makna Berprestasi Menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan Bagi Subjek 

Bagi subjek berprestasi ialah sebuah kebutuhan sosial. 
Dimana ketika subjek berhasil meraih berbagai prestasi, maka 
orang lain pun akan semakin suka, kagum, dan ingin bergaul 
dengannya. Terutama ketika subjek berprestasi sebagai Duta 
Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, ia merasa 
diperhatikan dan dilayani dengan baik ketika sedang bertugas 
menjadi tamu undangan dalam acara yang diadakan oleh pihak 
lain.  Dengan memiliki banyak prestasi, orang lain akan 
menganggap bahwa subjek unggul. Subjek merasa dengan 
berprestasi, ia dikenal banyak orang dan dipercaya orang lain 
ketika akan melibatkannya sebagai panitia suatu acara atau 
memintanya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Subjek 
merasa bahagia ketika sedang mengikuti suatu perlombaan 
karena ia berkumpul dengan orang-orang yang juga cerdas dan 
berbakat. Subjek kerap saling berbagi ilmu dan pengalaman. 
Subjek merasa bahagia mengenal dan dikenal banyak orang. 
Sebagaimana yang diungkapkan DM sebagai berikut: 

…semakin banyak prestasi yang bisa saya capai…makin 
banyak orang yang seneng, kagum, dan mau berteman 
dengan saya…dikenal banyak orang…di BGK ini 
saya…diperhatikan orang, disambut dengan baik waktu 
jadi tamu, disapa orang lain…kita dianggap unggul oleh 
orang lain. (S3/W4/805-821) 
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…saya pengen jadi contoh dilihat teman-teman…dan bisa 
dikenal dan mengenal banyak orang. (S3/W4/834-
844) 
 
 

4.4    Sintesis Tema 

Sintesis tema artinya membandingkan tema-tema 

pengalaman antar subjek penelitian. Pembandingan tersebut 

akan dibahas sesuai dengan poin “a” sampai “d”, yaitu point 

tersebut menjelaskan tentang proses mengikuti ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan pada setiap 

subjek melalui analisis tema-tema. Dari analisis tersebut dapat 

dilihat bahwa pengalaman pada setiap subjek penelitian 

mempunyai sisi kesamaan dan keunikan masing-masing. 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses awal 

sampai subjek dapat menemukan makna motivasi berprestasi, 

peneliti akan membagi tema-tema yang muncul pada setiap 

subjek ke dalam empat episode yaitu pertama, “episode pra- 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan”, dimana pada episode ini peneliti akan 

mengungkapkan kehidupan subjek sebelum ia mengikuti ajang 

tersebut. Kedua, “episode awal mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan”, pada episode ini 

peneliti akan membahas awal mula subjek memutuskan 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, faktor/motif, pandangan subjek tentang ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, proses 

subjek menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

kesulitan yang dihadapi, dan tanggapan keluarga dan 

lingkungan.  

Ketiga, “episode pasca- menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan”, pada episode ini peneliti akan  

menjelaskan mengenai perasaan subjek setelah berhasil menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, tanggapan 

keluarga dan lingkungan, manfaat yang diperoleh setelah 
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menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, suka 

duka yang dirasakan, proses subjek dalam menjalankan tugas 

sebagai seorang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

serta perbedaan subjek antara sebelum dan sesudah mengikuti 

ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Keempat “episode makna menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan”, dalam episode ini peneliti akan menjelaskan 

mengenai perubahan-perubahan besar atau makna hidup yang 

telah subjek dapatkan setelah berprestasi menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Berikut pejelasan 

pada masing-masing episode: 

           4.4.1 Episode Pra- Mengikuti Ajang  Pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan 

Tema pokok yang muncul dalam episode ini 

adalah latar belakang kehidupan subjek sebelum 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan. ROP merupakan mahasiswi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah sedangkan 

EYM dan DM merupakan mahasiswi Jurusan Ekonomi 

Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ketiga subjek 

merupakan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang 

seluruhnya kini berada di semester 7 dan tengah 

menyelesaikan skripsi. 

Ketiga subjek merupakan orang yang aktif, terlihat 

dari kegiatan sehari-hari yang rutin mereka lakukan. 

Seperti ROP, kesibukan sehari-harinya selain kuliah, ia  

juga mengajar privat untuk anak-anak disekitar 

rumahnya. ROP mulai mengajar sejak semester 3 dan kini 

telah mengajarkan sekitar 30 anak SD. Lain hal nya 

dengan EYM, kegiatan sehari-harinya selain kuliah, ia 

juga aktif dalam organisasi Ikatan Bujang Gadis Kampus 

Sumatera Selatan dan Yayasan Bujang Gadis Palembang. 
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Sedangkan DM, selain aktif kuliah, ia juga mengajar 

privat MIPA untuk anak-anak TK dan SD dirumahnya. DM 

juga mengajar TPA setelah shalat maghrib. DM telah 

mengajar privat MIPA selama kurang lebih 2 tahun dan 

mengajar TPA sudah sejak masih duduk dibangku SMA. 

DM aktif mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra 

kampus.  

 

          4.4.2 Episode awal mengikuti ajang  pemilihan  

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan 

Ada enam tema pokok yang akan dibahas pada 

episode ini, yaitu awal mula subjek memutuskan 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, faktor/motif yang melatarbelakangi 

subjek mengikuti ajang tersebut, pandangan subjek 

tentang ajang tersebut, proses subjek mengikuti ajang 

tersebut, kesulitan yang dihadapi, serta tanggapan dari 

keluarga dan teman-teman subjek. 

Pada tema awal mula subjek memutuskan 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, dari ungkapan ketiga subjek terdapat 

persamaan, yakni dimulai dari niat diri sendiri dan 

memantapkan hati untuk mengikuti ajang tersebut, lalu 

didukung oleh lingkungan, seperti keluarga, teman-

teman, dosen, dan kakak senior dikampus. Ketiga subjek 

juga tertarik dengan program kerja yang telah dilakukan 

oleh para Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sebelumnya kemudian banyak mencari informasi 

mengenai ajang ini di internet. 

Pada tema faktor/motif yang melatarbelakangi 

ketiga subjek mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan ini ketiga subjek memiliki 

faktor/motif yang hampir sama, yakni ketiga subjek 
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mendapat dukungan penuh dari keluarga dan teman-

teman, selain itu ketiga subjek memenuhi persyaratan 

sebagai Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Mereka memiliki tinggi badan yang melewati syarat 

minimal 155cm sebagai finalis gadis kampus, nilai IPK 

yang tinggi, memiliki wawasan tentang pendidikan dan 

budaya, berpenampilan menarik, dan bisa berbahasa 

Inggris aktif. Faktor lainnya ketiga subjek memiliki 

keinginan untuk berhasil dan menambah pengalaman. 

Ketiga subjek juga termotivasi mengikuti ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan karena 

ingin membuktikan kepada khalayak umum, bahwa 

pandangan mereka selama ini tentang kemampuan 

mahasiswa UIN yang dipandang “sebelah mata” dan 

dianggap tidak mampu bersaing di ajang pemilihan duta 

itu salah.  

Adapun faktor lainnya yang membedakan antar 

ketiga subjek ialah ROP memiliki motif awal karena 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

merupakan impiannya semenjak kelas tiga SMA, lain 

halnya EYM ingin menang karena ingin membuktikan 

kepada orang lain yang memandang kemampuan 

mahasiswa UIN Raden Fatah “sebelah mata”, sedangkan 

DM memiliki keinginan untuk terkenal dan terlibat dalam 

acara-acara yang diadakan pemerintah. 

Pada tema pandangan subjek tentang ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

pun ketiga subjek menunjukkan beberapa persamaan, 

yakni ketiga subjek beranggapan bahwa ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ini luar 

biasa dan para Duta Pendidikan dan Budaya yang terpilih 

mampu menyelenggarakan program kerja yang menarik, 

kreatif, inovatif, dan penuh tantangan. Pandangan lain 

menurut ROP mengenai ajang ini ialah para Duta 
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Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan diajarkan 

teamwork sebagai acuan nomor satu dalam organisasi. 

Pandangan lain dari EYM yang berpendapat bahwa ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

merupakan ajang terfavorit bagi mahasiswa di Sumatera 

Selatan, dan DM mengatakan bahwa para Duta 

Pendidikan dan Budaya memiliki public speaking yang 

baik. 

Pada tema proses mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya ini terdapat kesamaan proses 

yang dialami ketiga subjek untuk menjadi seorang Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, pertama 

mereka mencari informasi-informasi penting terkait ajang 

tersebut lalu mempelajari rangkaian tes yang akan 

diujikan yang meliputi tes tertulis terdiri dari Bahasa 

Inggris, Bahasa Indonesia, Pengetahuan umum, Sejarah 

IBGKSS, sejarah dan Budaya Sumatera Selatan, lalu ada 

walk in interview dengan senior Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan (IBGKSS), dan deep in 

interview dengan kelima dewan juri. Ketiga subjek 

mempelajari semua rangkaian tes dengan membaca buku 

dan searching di internet. Adapun ROP banyak belajar 

dari kegagalan ditahun sebelumnya ketika mencoba 

ditahun 2014, sehingga ROP terus memperbaiki diri agar 

tidak mengulangi kesalahan lagi ditahun kedua. 

Sedangkan EYM selain mempelajari rangkaian tes, ia juga 

belajar bagaimana public speaking yang baik dan benar, 

belajar menjaga attitude di hadapan orang lain, cara 

berpenampilan menarik dan berdandan. 

Lalu dari segi kesulitan yang dihadapi selama 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan tersebut ialah ketiga subjek memiliki 

persamaan, yakni ketiga subjek mengalami kesulitan 

menjawab soal dibidang pengetahuan umum dan 
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Psikotes. EYM juga merasa sulit  menjawab soal sejarah 

dan Budaya Sumatera Selatan serta tes dinamika 

kelompok di babak semifinal. Di babak semifinal ketiga 

subjek mengalami kesulitan saat menjawab pertanyaan 

dewan juri saat deep in interview. Selama masa karantina 

ketiga subjek merasa sulit mengikuti jadwal yang sangat 

padat sehingga mereka kerap merasa lelah dan kantuk. 

Adapun cara menghadapi kesulitan dari masing-masing 

subjek berbeda, ROP mempersiapkan segala hal dengan 

maksimal, belajar dari pengalaman, dan berdoa pada 

Allah. EYM juga memiliki cara tersendiri, yakni banyak 

belajar, berserah diri pada Allah, meminta dukungan 

kedua orang tua dan teman-teman, serta berdoa. DM 

pun tidak jauh berbeda dengan EYM, cara ia menghadapi 

kesulitan ialah dengan banyak belajar dan berlatih, 

meminta dukungan orang tua, dan berdoa pada Allah. 

Pada tema tanggapan keluarga dan lingkungan 

subjek, dari penuturan ketiga subjek terlihat mereka 

memiliki banyak dukungan baik dari keluarga, teman-

teman, dan dosen. Para orang tua dan teman-teman dari 

ketiga subjek memiliki tanggapan yang sama mengenai 

ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan merupakan ajang yang bergengsi, megah, dan 

luar biasa sehingga mereka sangat antusias dan 

mendukung penuh ketiga subjek untuk mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan. Pada malam grandfinal, keluarga dan teman-

teman dari ketiga subjek hadir dan menyaksikan 

langsung untuk memberikan semangat dan dukungannya 

pada ketiga subjek yang sedang berkompetisi. Setelah 

pengumuman pemenang dibacakan, keluarga dan teman-

teman dari ketiga subjek langsung menghampiri dan 

mengucapkan selamat pada ketiga subjek. ROP berhasil 

meraih juara kedua sebagai Wakil I Gadis Kampus 
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Sumatera Selatan. Meski EYM dan DM hanya mendapat 

gelar sebagai Finalis Gadis Kampus Sumatera Selatan, 

keluarga dan teman-teman dari mereka tetap 

memberikan pujian yang luar biasa pada kedua subjek. 

Kepala jurusan beserta dosen pun turut memberikan 

apresiasi yang luar biasa pada ketiga subjek karena telah 

menorehkan prestasi bagi nama fakultas. 

 

4.4.3 Episode pasca- menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan 

Ada lima tema pokok yang akan dibahas pada 

episode ini, yaitu perasaan subjek ketika berhasil menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, manfaat 

yang diperoleh, suka duka menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya, proses menjalankan tugas sebagai seorang duta, 

dan perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Pada tema perasaan subjek ketika berhasil 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

ialah mereka awalnya tidak menyangka karena telah 

berhasil melewati berbagai kesulitan. Ketiga subjek 

merasa sangat bangga dan bersyukur atas prestasi yang 

telah diraih. ROP merasa terkejut dan tidak menyangka 

mendapat juara II sebagai Wakil I Gadis Kampus 

Sumatera Selatan 2015. ROP sangat bersyukur karena 

berkat belajar dari pengalamannya gagal ditahun 2014, ia 

dapat berhasil meraih impiannya menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Di sisi lain 

EYM dan DM merasa bangga dan bersyukur mampu 

menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

meski hanya mendapat gelar sebagai Finalis Gadis 

Kampus Sumatera Selatan 2015. Mereka bangga karena 

telah mengalahkan ratusan mahasiswa dari berbagai 

kampus di Sumatera Selatan.  
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Lalu dari segi manfaat yang subjek peroleh, ketiga 

subjek merasakan manfaat yang hampir sama, yakni 

masing-masing subjek banyak mendapatkan manfaat, 

diantaranya meningkatnya rasa percaya diri terutama 

dalam hal  Public Speaking atau kemampuan 

berkomunikasi dengan orang lain, sehingga hubungan 

sosial mereka dengan masyarakat menjadi semakin baik..  

Lalu ketiga subjek juga memiliki relasi yang lebih luas. 

Selain itu masing-masing subjek mengaku bahwa mereka 

menjadi lebih perhatian dengan tingkah laku mereka 

sehari-hari sebagai seorang Duta Pendidikan dan Budaya 

dengan menjaga tingkah laku di lingkungan masyarakat. 

Adapun manfaat lainnya setelah tergabung menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, ROP merasa 

lebih disiplin, bisa menempatkan diri dimanapun berada, 

lebih bisa menjaga penampilan dan dapat bertemu 

sekaligus membantu program-program pemerintahan. 

Adapun manfaat lain yang diungkapkan oleh EYM ialah ia 

merasa cara berpikirnya kini semakin berkembang. Dan 

DM merasakan manfaat yang diperoleh ialah ia semakin 

teliti dan tanggung jawab dengan tugas apapun yang 

diberikan padanya.  

Pada tema suka duka yang dirasakan subjek 

selama menjabat menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan berdasarkan uraian ketiga subjek dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ketiga subjek sering merasa 

lelah ketika harus megerjakan banyak program kerja 

yang diwajibkan kepada mereka selama satu tahun 

menjabat, selain itu ketiga subjek seringkali membagi 

waktu dengan kegiatan kuliah di kampus sehingga ketiga 

subjek harus lebih cerdas mengatur waktu antara 

kegiatan kuliah  dan kegiatan di IBGK agar sama-sama 

mendapatkan prioritas yang seimbang. Ketiga subjek 

juga kerap berbeda pendapat dengan rekan satu 
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angkatannya perihal program kerja. Sedangkan suka 

yang dirasakan, ketiga subjek mengatakan bahwa 

mereka mendapatkan banyak teman-teman baru, 

keluarga baru, selain itu ketiga subjek merasakan mereka 

dapat berkenalan dan bekerjasama dengan pejabat-

pejabat di Sumatera Selatan. Lalu mereka juga seringkali 

diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara-acara 

kedinasan dan menjadi juri diajang perlombaan yang 

diadakan agensi lain. 

Pada tema proses menjalankan tugas sebagai 

seorang Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

ketiga subjek memiliki beberapa persamaan, yakni Dalam 

proses menjalankan tugas sebagai Duta Pendidikan dan 

Budaya, ketiga subjek mengungkapkan bahwa mereka 

menjabat selama satu tahun dan dalam satu tahun 

tersebut mereka harus membuat dan melaksanakan 

beberapa program kerja hasil pemikiran sendiri secara 

kreatif dan inovatif. Selama satu tahun menjabat pun 

subjek mengatakan bahwa mereka akan diberikan 

tanggung jawab untuk membantu kegiatan-kegiatan dari 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan termasuk 

diantaranya sebagai penyambut tamu kehormatan seperti 

Presiden, Menteri, Gubenur ataupun sebagai Liaison 

Officer tamu-tamu dari berbagai negara. Adapun ROP 

menjalankan tugas sebagai seorang Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan dengan penuh tanggung 

jawab. ROP selalu menjaga sikap, tutur kata, dan hati-

hati ketika memposting sesuatu diakun sosial media 

miliknya. ROP dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam 

membuat sebuah program kerja karena mereka tidak 

diperbolehkan menyelenggarakan acara yang telah 

dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan EYM menjalankan 

tugas sebagai Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab 
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karena para Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa lain. 

Dengan banyaknya tugas sebagai Duta Pendidikan dan 

Budaya tidak pernah menjadi beban bagi EYM, ia merasa 

bahagia dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, 

bertemu dengan orang-orang baru, dan membahas 

program kerja dengan anak-anak Bujang Gadis Kampus 

2015 dibandingkan hanya berdiam diri dirumah. Dengan 

menjalani tugas-tugas itu lah EYM memiliki banyak 

pengalaman dan ilmu baru.  

Lalu pada tema perbedaan yang subjek rasakan 

antara sebelum dan sesudah menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan ialah ketiga subjek 

merasakan mereka lebih menjaga sikap dan tingkah laku. 

Yang dulunya cuek dan tidak peduli dengan lingkungan 

sekitar, kini menjadi lebih ramah dan perhatian dengan 

lingkungan sekitarnya, yang dulunya tidak 

memperhatikan etika dalam berbicara dan makan 

menjadi lebih perhatian terhadap etika makan dan 

berbicara. Lalu setelah menjadi seorang Duta pendidikan 

dan Budaya ketiga subjek merasakan dorongan kuat 

untuk menjadi lebih rajin dan disiplin dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu ketiga subjek bisa mendapatkan 

informasi-informasi terbaru lebih cepat daripada orang 

lain. 

 

4.4.4 Episode makna menjadi Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan 

Episode ini berisi makna-makna hidup yang 

dirasakan subjek setelah berhasil menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Menurut ROP, 

menjadi Duta merupakan sebuah kebutuhan aktualisasi 

diri dan pengembangan karir dimasa depan. ROP merasa 

bangga dan kagum dengan kemampuan dirinya ketika 
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memperoleh prestasi kecil ataupun besar. ROP merasa 

apapun yang ia pelajari dan dapatkan membuahkan hasil 

ketika mampu berprestasi. ROP merasa bahagia ketika 

mendapatkan piagam penghargaan sebagi hasil dari 

prestasi yang ia capai. Menurut ROP, piagam 

penghargaan tersebut berguna untuk ia mencari kerja. 

Piagam penghargaan berprestasi yang ROP peroleh 

merupakan bukti bahwa ia memiliki kemampuan lebih 

dan ROP akan terus meningkatkan prestasinya baik 

tingkat lokal maupun nasional.  

Bagi EYM ialah sebuah kebutuhan akan harga 

diri/pengakuan. EYM merasa orang lain tidak bisa 

memandang kemampuannya sebelah mata. Teman-

teman EYM di kampus menganggap EYM hanya memiliki 

tampang yang cantik saja, tapi tidak di akademik. Karena 

itulah EYM membuktikan dengan memiliki berbagai 

prestasi terutama prestasi sebagai Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan yang mengubah pandangan 

teman-temannya dan mengakui bahwa EYM juga cerdas 

dibidang akademik. EYM juga ingin membuktikan bahwa 

mahasiswa UIN pun bisa berprestasi karena EYM merasa 

kesal mendengar pandangan kebanyakan orang jika 

mahasiswa UIN tidak bisa mengikuti ajang pemilihan 

duta. 

Bagi DM, menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan merupakan sebuah kebutuhan sosial. 

Ketika DM berhasil meraih sebuah prestasi, maka orang 

lain akan semakin suka, kagum, dan ingin bergaul 

dengannya. DM merasa, ia dikenal banyak orang dan 

dipercaya orang lain ketika akan melibatkannya sebagai 

panitia suatu acara atau memintanya mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan. DM merasa bahagia mengenal dan 

dikenal banyak orang. 
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4.5    Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sisi 

psikologis yag dirasakan oleh subjek penelitian dengan melihat 

dari proses awal sebelum mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan sampai subjek dapat 

menemukan makna dari keberhasilannya berprestasi menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan melalui beberapa 

tahapan yaitu : 

4.5.1 Tahapan pra- mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Pada tahapan ini penulis menjelaskan mengenai latar 

belakang kehidupan subjek sebelum mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Subjek pertama ROP merupakan mahasiswi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah sedangkan 

EYM dan DM merupakan mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ketiga subjek 

merupakan mahasiswi aktif UIN Raden Fatah Palembang 

yang kini berada di semester 7 dan tengah menyelesaikan 

skripsi. Selain kuliah, ketiga subjek juga memiliki aktivitas 

rutin lainnya, seperti ROP, ia mengajar privat untuk anak-

anak disekitar rumahnya. ROP mulai mengajar sejak 

semester 3 dan kini telah mengajarkan sekitar 30 anak SD. 

Lain hal nya dengan EYM, kegiatan sehari-harinya selain 

kuliah yaitu aktif berorganisasi di Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan, di bawah Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan dan juga aktif di Yayasan 

Bujang Gadis Palembang. Sedangkan DM, selain aktif 

kuliah, ia juga mengajar privat MIPA untuk anak-anak TK 

dan SD dirumahnya.DM juga mengajar TPA setelah shalat 

maghrib. DM telah mengajar privat MIPA selama kurang 

lebih 2 tahun dan mengajar TPA sudah sejak masih duduk 

dibangku SMA. DM aktif mengikuti organisasi baik intra 

maupun ekstra kampus. Organisasi intra kampus yang 
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diikuti DM, diantaranya HMJ (Himpunan Mahasiswa 

Jurusan) dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) 

sedangkan organisasi ekstra kampus, DM aktif di 

organisasi Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 

(IBGKSS).  

 

a. Tahapan awal mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Di bagian tahap awal mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, peneliti 

menggali tentang awal mula subjek memutuskan 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, faktor/motif yang melatarbelakangi 

subjek mengikuti ajang tersebut, pandangan subjek 

tentang ajang tersebut, proses subjek mengikuti ajang 

tersebut, kesulitan yang dihadapi, serta tanggapan dari 

keluarga dan teman-teman subjek. 

Seperti yang telah diuraikan pada sintesis sebelumnya, 

masing-masing subjek mengutarakan hal yang sama 

mengenai awal mula mereka memutuskan ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, yakni 

dimulai dari niat diri sendiri dan memantapkan hati untuk 

mengikuti ajang tersebut. Hal ini sesuai dalam pandangan 

Islam bahwa segala sesuatu yang mendorong perbuatan 

seseorang itu diawali kepada niat, niat yang akan menjadi 

motivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan hal 

tersebut. Niat adalah kesadaran dan komitmen ilahiah 

yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk 

beraktivitas memenuhi amanah. Tanpa niat maka aktivitas 

manusia tidak dianggap sebagai suatu ibadah.80 

Sebagaimana hadits Imam Bukhari yang menyatakan: 

                                                           
80Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Jakarta, 

Raja  Grafindo Persada, 2002, cet-2, hlm. 249   



119 
 

 
 

“Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat” 
(HR.Bukhari).  

 

Al Mundzir menyebutkan dari Ar Rabi’ bin Khutsaim, ia 

berkata: 

“Segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan 
Allah ‘Azza wa Jalla, maka akan sia-sia.”  
 

Menurut Mujib dan Mudzakir, dalam Islam motivasi 

diakui berperan penting dalam mewujudkan keinginan 

individu untuk berprestasi, dimana pengertian berprestasi 

itu sendiri ialah suatu motif yang berkaitan untuk 

memperoleh prestasi yang baik,  mampu menghadapi 

masalah dan mengerjakan segala tugas sebaik mungkin.81 

Lalu didukung oleh lingkungan, seperti keluarga, teman-

teman, dosen, dan kakak senior. Ketiga subjek juga 

tertarik dengan program kerja yang telah dilakukan oleh 

para Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

sebelumnya kemudian banyak mencari informasi mengenai 

ajang ini di internet. 

Pada tema faktor/motif yang melatarbelakangi ketiga 

subjek mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan ini ketiga subjek memiliki 

faktor/motif yang hampir sama, yakni ketiga subjek 

mendapat dukungan penuh dari keluarga dan teman-

teman. Faktor lainnya ketiga subjek memiliki keinginan 

untuk berhasil dan menambah pengalaman. McClelland 

mengatakan bahwa motivasi berprestasi dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 

Faktor intrinsik meliputi: keinginan untuk sukses, ketakutan 

akan kegagalan, value, self-efficacy, usia, dan pengalaman 

sedangkan faktor ekstrinsik meliputi: lingkungan, keluarga, 

dan teman, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

                                                           
81Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi, 2010, hlm. 251 
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ketiga subjek memenuhi faktor-faktor sebagai individu 

yang memiliki motivasi berprestasi.  

Ketiga subjek juga termotivasi mengikuti ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

karena ingin membuktikan kepada khalayak umum, bahwa 

pandangan mereka selama ini tentang kemampuan 

mahasiswa UIN yang dipandang sebelah mata dan 

dianggap tidak mampu bersaing di ajang-ajang pemilihan 

duta itu salah, sehingga ketiga subjek ingin menunjukkan 

kemampuan mereka dan yakin bahwa mereka mampu. 

selain itu ketiga subjek memenuhi persyaratan sebagai 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. Mereka 

memiliki tinggi badan yang melewati syarat minimal 155cm 

sebagai finalis gadis kampus, nilai IPK yang tinggi, memiliki 

wawasan tentang pendidikan dan budaya, berpenampilan 

menarik, dan bisa berbahasa Inggris aktif.  

Hal lain yang memotivasi ketiga subjek ialah 

pandangan mereka tentang ajang pemilihan ini yang 

berbeda-beda, yakni ajang pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan sangat luar biasa, bergengsi, 

dan menantang. Subjek DM juga mengutarakan hal lain 

yang memotivasinya ialah harapan ibunya yang ingin 

melihat DM aktif berorganisasi di Ikatan Bujang Gadis 

Kampus Sumatera Selatan, hal ini sesuai dengan pendapat 

McClelland yang mengemukakan bahwa suatu harapan 

mengandung standar keunggulan (Standard of Excellent).82 

Adapun menurut Morgan, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi   berprestasi dimana salah satunya 

ialah harapan orang tua terhadap anaknya akan 

berpengaruh terhadap perkembangan motivasi berprestasi. 

Orang tua yang mengharapkan anaknya bekerja keras 

akan mendorong anak tersebut untuk bertingkah laku yang 

mengarah pada pencapaian prestasi. 

                                                           
82Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.109 
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Pada tema pandangan subjek tentang ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan pun ketiga 

subjek menunjukkan beberapa persamaan, yakni ketiga 

subjek beranggapan bahwa ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan sangat luar biasa 

dan para duta yang terpilih mampu menyelenggarakan 

program kerja yang menarik, kreatif, inovatif, dan penuh 

tantangan.  

Menurut McClelland, ada 5 indikator orang yang 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi diantaranya: 

berorientasi pada tujuan,  menyukai pekerjaan yang 

menantang, bertanggung jawab,  berani mengambil resiko, 

serta kreatif dan inovatif sehingga dapat dikatakan ketiga 

subjek memiliki indikator sebagai individu yang memiliki 

motivasi berprestasi.83 Pandangan lain menurut ROP 

mengenai ajang ini ialah para Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan diajarkan teamwork sebagai acuan 

nomor satu dalam organisasi. Pandangan lain dari EYM 

yang berpendapat bahwa ajang pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan merupakan ajang terfavorit 

bagi mahasiswa di Sumatera Selatan, dan DM mengatakan 

bahwa para Duta Pendidikan dan Budaya memiliki public 

speaking yang baik. 

Pada tema proses mengikuti ajang pemilihan Duta 

Pendidikan dan Budaya ini terdapat kesamaan proses yang 

dialami ketiga subjek untuk menjadi seorang Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, pertama mereka 

mencari informasi-informasi penting terkait ajang 

pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, 

lalu mengetahui rangkaian tes yang akan diujikan yang 

meliputi tes tertulis terdiri dari Bahasa Inggris, Bahasa 

Indonesia, Pengetahuan umum, Sejarah IBGKSS, sejarah 

                                                           
83Danim Sudarwan,  Motivasi, Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok, Jakarta, 

Rineka Cipta, 2004, hlm. 89 
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dan Budaya Sumatera Selatan, lalu ada walk in interview 

dengan senior Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera 

Selatan (IBGKSS), dan deep in interview dengan lima juri. 

Ketiga subjek mempelajari semua rangkaian tes dengan 

membaca buku dan searching di internet.  

Adapun ROP banyak belajar dari kegagalan ditahun 

sebelumnya ketika mencoba ditahun 2014, sehingga ROP 

terus memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan 

lagi ditahun kedua. Sedangkan EYM selain mempelajari 

rangkaian tes, ia juga belajar bagaimana cara berbicara 

yang baik dan benar serta belajar menjaga attitude di 

hadapan orang lain, dengan kata lain EYM belajar 

bagaimana mengontrol tingkah lakunya. Menurut Eysenk 

hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari motivasi 

berprestasi yang implikasinya dengan mempelajari 

motivasi, dapat diketahui mengapa seseorang sangat 

menyenangi suatu objek dan berusaha untuk 

mendapatkannya.84  

Lalu dari segi kesulitan yang dihadapi selama 

mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan tersebut ialah ketiga subjek menuturkan 

kesulitan yang mereka hadapi memiliki persamaan, yakni 

ketiga subjek mengalami kesulitan menjawab soal bagian 

pengetahuan umum dan Psikotes. EYM juga merasa sulit  

menjawab soal sejarah dan Budaya Sumatera Selatan serta 

tes dinamika kelompok di babak semifinal. Di babak 

semifinal ketiga subjek mengalami kesulitan saat 

menjawab pertanyaan dewan juri saat deep in interview. 

Selama masa karantina ketiga subjek merasa sulit 

mengikuti jadwal yang sangat padat sehingga mereka 

kerap merasa lelah dan kantuk. Adapun cara menghadapi 

kesulitan dari masing-masing subjek berbeda, ROP 

                                                           
84Gunarsa,S.D. & Gunarsa,Y.S.D, Motivasi Berprestasi,  Jakarta, RajawaliPers, 

2000, hlm. 27  
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mempersiapkan segala hal dengan maksimal, belajar dari 

pengalaman, dan berdoa pada Allah. EYM juga memiliki 

cara tersendiri, yakni banyak belajar, berserah diri pada 

Allah, meminta dukungan kedua orang tua dan teman-

teman, dan berdoa. Dan DM tidak jauh berbeda dengan 

EYM, cara ia menghadapi kesulitan ialah dengan banyak 

belajar dan berlatih, meminta dukungan orang tua, dan 

berdoa pada Allah. Ketiga subjek menuturkan hal yang 

sama untuk menghadapi kesulitan, yakni dengan berdoa 

pada Allah SWT. sehingga dapat dikatakan religiusitas juga 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap motivasi 

seseorang untuk berprestasi. Religiusitas diartikan sebagai 

manifestasi sejauhmana individu meyakini, mengetahui, 

memahami, menghayati, menyadari dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-

hari.85 

Pada tema tanggapan keluarga dan lingkungan subjek, 

dari penuturan ketiga subjek terlihat mereka memiliki 

banyak dukungan baik dari keluarga, teman-teman, dan 

dosen. Para orang tua dan teman-teman dari ketiga subjek 

memiliki tanggapan yang sama mengenai ajang pemilihan 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan merupakan 

ajang yang keren, megah, dan luar biasa sehingga mereka 

sangat antusias dan mendukung penuh ketiga subjek 

untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan. Pada malam grandfinal, 

keluarga dan teman-teman dari ketiga subjek hadir dan 

menyaksikan langsung untuk memberikan semangat dan 

dukungannya pada ketiga subjek yang sedang 

berkompetisi. Setelah pengumuman pemenang dibacakan, 

keluarga dan teman-teman dari ketiga subjek langsung 

menghampiri dan mengucapkan selamat pada ketiga 

                                                           
85 Abdul Mujib, “Motivasi Berprestasi sebagai Mediator Kepuasan Kerja”, Jurnal 

Psikologi, Vol.39, No21, Desember 2012, hlm. 145  
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subjek. ROP berhasil meraih juara kedua sebagai Wakil I 

Gadis Kampus. Meski EYM dan DM hanya mendapat gelar 

sebagai Finalis Gadis Kampus Sumatera Selatan, keluarga 

dan teman-teman dari mereka tetap memberikan pujian 

yang luar biasa pada kedua subjek. Kepala jurusan beserta 

dosen pun turut memberikan apresiasi yang luar biasa 

pada kedua subjek karena telah menorehkan prestasi bagi 

nama fakultas. 

 

3. Episode pasca- menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan 

Ada lima tema pokok yang akan dibahas pada episode 

ini, yaitu perasaan subjek ketika berhasil menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, manfaat yang 

diperoleh, suka duka menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya, proses menjalankan tugas sebagai seorang duta, 

dan perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. 

Pada tema perasaan subjek ketika berhasil menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ialah 

mereka awalnya tidak menyangka karena telah berhasil 

melewati berbagai kesulitan. Ketiga subjek merasa sangat 

bangga dan bersyukur atas prestasi yang telah diraih. ROP 

merasa terkejut, bingung, dan tidak percaya bahwa ia 

mendapat juara II sebagai Wakil I Gadis Kampus Sumatera 

Selatan 2015. ROP sangat bersyukur karena berkat belajar 

dari pengalamannya gagal ditahun 2014. Di sisi lain EYM 

dan DM merasa bangga dan bersyukur mampu menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan meski 

hanya mendapat gelar Finalis Gadis Kampus Sumatera 

Selatan 2015. Mereka bangga karena telah mengalahkan 

ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera 

Selatan.  



125 
 

 
 

Lalu dari segi manfaat yang subjek peroleh, ketiga 

subjek merasakan manfaat yang hampir sama, 

meningkatnya rasa percaya diri terutama dalam hal  Public 

Speaking atau kemampuan berkomunikasi secara lebih 

baik dengan orang lain, sehingga hubungan sosial mereka 

dengan masyarakat menjadi semakin baik, memiliki relasi 

yang lebih luas, menjadi lebih perhatian dengan tingkah 

laku di lingkungan masyarakat. Adapun manfaat lainnya 

yang dirasakan subjek, ROP merasa lebih disiplin, bisa 

menempatkan diri dimanapun berada, menjaga 

penampilan dan dapat membantu program pemerintahan. 

Adapun manfaat lain yang diungkapkan oleh EYM ialah ia 

merasa cara berpikirnya semakin berkembang dan DM 

merasa semakin teliti dan tanggung jawab dengan tugas 

apapun yang diberikan padanya.  

Pada tema suka duka yang dirasakan subjek selama 

menjabat menjadi Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan berdasarkan uraian ketiga subjek dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ketiga subjek sering merasa lelah ketika 

harus megerjakan banyak program kerja yang diwajibkan 

kepada mereka selama satu tahun menjabat, selain itu 

ketiga subjek seringkali membagi waktu dengan kegiatan 

kuliah di kampus sehingga ketiga subjek harus lebih cerdas 

mengatur waktu antara kegiatan kuliah  dan kegiatan di 

IBGK agar sama-sama mendapatkan prioritas yang 

seimbang. Ketiga subjek juga kerap berbeda pendapat 

dengan rekan satu angkatannya perihal program kerja. 

Sedangkan suka yang dirasakan, ketiga subjek 

mengatakan bahwa mereka mendapatkan banyak teman 

baru, keluarga baru, dapat berkenalan dan bekerjasama 

dengan pejabat-pejabat di Sumatera Selatan, diundang 

sebagai tamu kehormatan dalam acara-acara kedinasan 

dan menjadi juri diajang perlombaan yang diadakan 

organisasi lain. Ketiga subjek memiliki kebutuhan untuk 
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berafiliasi yang tinggi dimana menurut McClelland, 

kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan 

antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu 

merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang 

erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan 

pihak lain.86 

Pada tema proses menjalankan tugas sebagai seorang 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ketiga 

subjek memiliki beberapa persamaan, yakni mereka 

mendapat tanggung jawab selama satu tahun untuk 

membuat dan melaksanakan beberapa program kerja hasil 

pemikiran sendiri secara kreatif dan inovatif. Mereka juga 

dibebankan tanggung jawab untuk membantu kegiatan-

kegiatan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

termasuk diantaranya sebagai penyambut tamu 

kehormatan seperti Presiden, Menteri, Gubenur ataupun 

sebagai Liaison Officer tamu-tamu dari berbagai negara. 

Terlihat ketiga subjek memiliki orientasi tinggi untuk 

berprestasi sebagaimana yang dikatakan McClelland, yakni 

salah satu ciri orang yang memiliki orientasi tinggi untuk 

berprestasi ialah keinginan mendapatkan tanggung jawab 

dan mampu diandalkan dalam hal pemecahan masalah. 

Individu yang menunjukkan motivasi berprestasi menurut 

McClelland adalah mereka yang task oriented dan siap 

menerima tugas-tugas yang menantang dan kerap 

mengevaluasi tugas-tugasnya dengan beberapa cara, yaitu 

membandingkan dengan hasil kerja orang lain atau dengan 

standar tertentu.87  

Ketiga subjek juga memiliki rasa tanggung jawab 

dimana tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan 

tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun 

yang tidak di sengaja, berbuat sebagai perwujudan 

                                                           
86Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.109  
87Ibid…, hlm.109  
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kesadaran akan kewajiban.88 Seperti yang terkandung 

dalam Surah An-Nahl ayat 93 tentang tanggung jawab, 

yang berbunyi: 

                     

                    

Artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia 
menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah 
menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan 
ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” 
(QS.An-Nahl: 93) 

 
Allah SWT. tidak akan menghalangi orang-orang 

yang memilih jalan kesesatan dan berpaling dari jalan 

kebenaran. Demikian juga, orang-orang yang memilih jalan 

kebenaran, Allah akan membantu mereka meniti jalan 

yang benar. Kehendak dan kebebasan untuk memilih 

bukan berarti bentuk penistaan akan tanggung jawab. 

Manusia harus bertanggung jawab atas apa yang mereka 

pilih. Manusia tidak dipaksa untuk memilih sesuatu. Setiap 

orang berhak menentukan pilihannya, namun tanggung 

jawab, pahala, dan dosa tetap pada posisinya. 

Pada tema perbedaan yang subjek rasakan antara 

sebelum dan sesudah menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan, ketiga subjek lebih menjaga 

sikap dan tingkah laku, lebih ramah dan perhatian dengan 

lingkungan sekitar, lebih perhatian terhadap etika makan 

dan berbicara, serta lebih rajin dan disiplin dalam 

kehidupan sehari-hari termasuk dalam beribadah. Tak 

dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil 

                                                           
88Wibowo, Etika dan Moral dalam Pembelajaran, Jakarta, Universitas Terbuka 

dan Dirjen Dikti Depdiknas, 2001,  hlm. 287  
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mencapai sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang 

hidup teratur dan berdisiplin dalam memanfaatkan 

waktunya. Disiplin tidak akan datang dengan sendirinya, 

akan tetapi melalui latihan yang ketat dalam kehidupan 

pribadinya.89 Sebagaimana firman Allah SWT 

                         

                    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-
Hasyr :18) 

 

4. Episode makna berprestasi menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan 

Episode ini berisi makna yang dirasakan subjek 

setelah berhasil menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan. Menurut ROP, berprestasi menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan merupakan 

sebuah kebutuhan. ROP merasa bangga dan kagum 

dengan kemampuan dirinya ketika memperoleh prestasi 

diajang bergengsi seperti pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan. Banyak perubahan yang positif 

terjadi pada diri ROP. ROP merasa bahagia ketika 

mendapatkan piagam penghargaan sebagi hasil dari 

prestasi yang ia capai. Menurut ROP, piagam penghargaan 

tersebut berguna dalam mencari kerja.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

bagi ROP berprestasi menjadi Duta Pendidikan dan Budaya 

                                                           
89Wiyono Slamet, Manjemen Potensi Diri. Bandung, Grasindo. 2009, hlm. 87  
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Sumatera Selatan ialah kebutuhan untuk aktualisasi diri 

dan pengembangan karir dimasa depan. Hal ini sesuai 

dengan ungkapan Maslow mengenai kebutuhan dasar 

hidup manusia yang salah satunya ialah kebutuhan akan 

aktualisasi diri yang berarti kebutuhan seseorang untuk 

memperoleh kebanggaan, kekaguman, dan kemasyhuran 

sebagai pribadi yang mampu dan berhasil mewujudkan 

potensi bakatnya dengan hasil prestasi yang luar biasa.90 

Kriteria untuk mencapai aktualisasi diri adalah dengan 

memenuhi kebutuhan mereka untuk tumbuh, berkembang, 

berubah menjadi lebih baik, dan semakin menjadi apa 

yang mereka bisa.91 

Bagi EYM berprestasi sebagai Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan adalah sebuah pengakuan. 

Orang lain tidak bisa memandang kemampuannya sebelah 

mata. Teman-teman EYM dikampus menganggap EYM 

hanya memiliki tampang yang cantik saja, tapi tidak di 

akademik. Karena itulah EYM membuktikan dengan 

memiliki berbagai prestasi terutama prestasi sebagai Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan. EYM juga ingin 

membuktikan bahwa mahasiswa UIN pun bisa berprestasi 

karena EYM merasa kesal mendengar pandangan 

kebanyakan orang jika mahasiswa UIN sulit untuk 

mencapai prestasi. Dari penjelasan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa makna berprestasi bagi EYM adalah 

kebutuhan akan harga diri/pengakuan yang berarti 

kebutuhan seseorang untuk memperoleh kehormatan, 

pujian, penghargaan, dan pengakuan.92 Harga diri didasari 

oleh kemampuan nyata dan setelah memenuhi kebutuhan 

                                                           
90Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.102 
91Jess Feist dan Gregory J.Feist, Teori Kepribadian (Theories of Personality) 

Edisi 7, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 343  
92Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.102  
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tersebut mereka akan mendapat penghargaan dan 

pengakuan.93 

Bagi DM berprestasi ialah sebuah eksistensi. Ketika 

DM berhasil meraih berbagai prestasi, maka orang lain 

akan semakin suka, kagum, dan ingin bergaul dengannya. 

Terutama ketika subjek berprestasi sebagai Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan, ia merasa 

diperhatikan dan dilayani dengan baik ketika sedang 

bertugas menjadi tamu undangan dalam acara yang 

diadakan oleh pihak lain.  DM merasa, ia dikenal banyak 

orang dan dipercaya orang lain ketika akan melibatkannya 

sebagai panitia suatu acara atau memintanya mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan. DM merasa bahagia mengenal 

dan dikenal banyak orang. Dari penjelasan di atas, makna 

berprestasi bagi DM ialah kebutuhan akan sosial yang 

berarti kebutuhan seseorang untuk disukai dan menyukai, 

dicintai, bergaul, berkelompok, bermasyarakat, dan 

bernegara.94  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
93 Jess Feist dan Gregory J.Feist, Teori Kepribadian (Theories of Personality) 

Edisi 7, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 335 
94Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm.102  
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Motivasi Berprestasi Mahasiswa 

yang Berhasil Menjadi Duta 

Pendidikan dan Budaya Sumatera 

Selatan pada Mahasiswa UIN 

Raden Fatah Palembang 

Awal Mula Memutuskan Mengikuti 

Ajang Pemilihan Duta Pendidikan 

dan Budaya Sumatera Selatan 

 

• Dari niat diri sendiri 

• Tertarik pada program kerja 

yang telah dilakukan 

Manfaat yang Diperoleh 

 

• Percaya diri meningkat 

• Public speaking lebih baik 

• Hubungan sosial semakin baik 

• Relasi lebih luas 

• Lebih menjaga attitude  

• Pola pikir semakin berkembang 

 

Faktor/Motif : 

• Impian sejak lama 

• Dukungan dari keluarga, 

teman, dan lingkungan 

• Keinginan untuk berhasil 

• Sebagi bentuk pembuktian/ 

pengakuan 

Perbedaan Antara Sebelum dan Sesudah 

Menjadi Duta 

• Potensi diri semakin berkembang 

• Mampu menghadapi masalah 

dengan cepat 

• Lebih memperhatikan lingkungan 

sosial  

Proses Menjadi Duta 

• Mencari informasi di internet 

• Mengikuti rangkaian tes 

• Mempelajari public speaking, 

cara berpenamilan, dan 

berdandan. 

Makna Berprestasi Menjadi Duta 

• Kebutuhan aktualisasi diri & 

pengembangan karir dimasa 

depan 

• Kebutuhan akan harga 

diri/pengakuan 

• Kebutuhan Sosial 

Kesulitan yang Dihadapi 

• Menjawab soal-soal tes 

• Wawancara bersama juri 

• Persaingan yang begitu ketat 

• Kerap merasa kantuk dan 

lelah 

Pandangan Subjek tentang ajang 

Pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan 

• Ajang yang luar biasa 

• Bergengsi dan menantang 

• Ajang terfavorit di Sumsel 

• Organisasi yang 

mengajarkan teamwork 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa kesamaan faktor 

ketiga subjek mengikuti ajang pemilihan Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan, yakni ketiga subjek mendapat 

dukungan penuh dari keluarga dan teman-teman, memiliki 

keinginan untuk berhasil dan menambah pengalaman serta 

sebagai bentuk pembuktian/pengakuan. 

 Ketiga subjek menyatakan makna berprestasi menjadi 

Duta Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan ialah sebagai 

suatu kebutuhan. Menurut ROP, menjadi Duta Pendidikan dan 

Budaya Sumatera Selatan merupakan kebutuhan akan aktualisasi 

diri dan pengembangan karir dimasa depan. Banyak perubahan 

positif yang terjadi pada diri ROP. Ia merasa bangga dan kagum 

dengan kemampuan dirinya ketika mampu berprestasi.  Bagi 

EYM, kebutuhan akan harga diri/pengakuan. EYM merasa orang 

lain tidak bisa memandang kemampuannya sebelah mata. EYM 

juga ingin membuktikan bahwa mahasiswa UIN bisa berprestasi 

karena EYM merasa kesal mendengar pandangan kebanyakan 

orang yang mengatakan bahwa mahasiswa UIN Raden Fatah 

tidak mampu bersaing di ajang pemilihan Duta. 

Bagi DM merupakan sebuah kebutuhan sosial. Ketika DM 

berhasil meraih prestasi sebagai Duta Pendidikan dan Budaya 

Sumatera Selatan, maka orang lain akan semakin suka, kagum, 

dan ingin bergaul dengannya. DM merasa, ia dikenal banyak 

orang dan dipercaya orang lain ketika akan melibatkannya 

sebagai panitia suatu acara atau memintanya mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan. DM merasa bahagia mengenal dan 

dikenal banyak orang. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan dari 

penelitian ini, maka terdapat beberapa saran, antara lain: 

5.2.1  Bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian kembali 

dengan topik yang sama, penulis menyarankan untuk 

mencari subjek dengan tipe yang berbeda agar hasilnya 

nanti dapat dibandingkan. Disarankan juga untuk 

menggunakan jumlah subjek yang lebih banyak lagi. 

5.2.2 Untuk mengukur motivasi berprestasi, penulis lain 

diharapkan menggunakan alat ukur tambahan agar 

hasilnya lebih baik. 
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