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ABSTRAK 

Salah satu indikator keberhasilan mahasiswa adalah mencapai nilai akhir 
yang tinggi. Salah satunya adalah melalui pengerjaan tugas yang baik. Tugas yang 
dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ditunjang dengan ketrampilan serta 
fasilitas-fasilitas akan menghasilkan performansi tugas yang tinggi. Hal ini dapat 
membantu nilai ujian akhir sehingga mahasiswa berusaha untuk mengerjakan 
tugasnya dengan baik, rapi, dan tepat waktu. Berdasarkan survey awal pada 
mahasiswa Fakultas Teknik Perencanaan dan Sipil Jurusan Arsitektur semester 7 
Universitas "X'', diketahui bahwa materi yang diberikan lebih banyak pada 
pengerjaan tugas daripada teori, yang dikenal dengan urban design. Dalam 
pengerjaan tugas tersebut, setiap kelompok mempunyai peluang dan kesempatan 
yang sama untuk menghasilkan performansi tugas yang menarik, dengan 
menyajikan konsep, ide, dan desain yang bervariatif sehingga sikap kompetitif 
lebih dominan terjadi. Sikap kompetitif yang tinggi tidak selalu membuat 
mahasiswa dapat mencapai performansi tugas yang tinggi, tetapi justru 
sebaliknya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap 
kompetitif mahasiswa arsitek semester 7 Universitas 'X" terhadap pengerjaan 
tugas urban design dengan performansi tugas yang ditampilkan. Peneliti tertarik 
kareua melalui sikap kompetitif dapat membuat individu juga menjadi tertekan, 
takut gaga!, dan muncul rasa ketidakpercayaan diri sehingga membuat individu 
menghasilkan performansi tugas yang tidak baik. Penelitian ini bersifut 
kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan metode angket, wawancara dan 
observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi 
product moment. 

Hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,751 dengan 
p=O,OOO (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa sikap kompetitif terhadap 
pengerjaan tugas dengan performansi tugas mempunyai hubungan yang 
signifikan. Semakin tinggi sikap kompetitif terhadap pengerjaan tugas, semakin 
tinggi pula performansi tugas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah sikap 
kompetitif terhadap pengerjaan tugas, maka semakin rendah pula performansi 
tugas yang dihasilkan. 
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