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ABSTRAK

Tujuan Penelitian
Mengetahui hubungan tingkat keaktifan kegiatan intra kampus terhadap prestasi mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013.
Metode  
Desain yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Analitik   kategorik   dengan   menggunakan
pendekatan  cross  sectional. Populasi pada penelitian ini adalah 97 Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah  Makassar   angkatan   2013   dengan   pengambilan   sampel   secara
total   sampling.   Data   yang  digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data dianalisis
dengan menggunakan uji Chi- Square (α = 0,05) program SPSS 21,0 for windows.
Hasil 
Jumlah sampel yang diteliti adalah 79 penderita.  Hasil  analisis dengan uji  chi square didapatkan
hubungan  antara  tingkat  keaktifan  kegiatan  intra  kampus  terhadap  prestasi  akademik  mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 (p value = 0,046).
Kesimpulan 
Terdapat  hubungan  antara  tingkat  keaktifan  kegiatan  intra  kampus  terhadap  prestasi  akademik
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013.

Daftar Pustaka : 25 (2007-2015)

Kata Kunci : Intra Kampus dan Prestasi Belajar.

FACULTY OF MEDICINE
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MAKASSAR

Thesis, 27 February 2017

1



SUCI TRIANA PUTRI, NIM 10542053713

THE ACTIVITY LEVEL RELATIONSHIP OF INTRA-CAMPUS OF MEDICAL STUDENTS 
ACHIEVEMENT MUHAMMADIYAH UNIVERISTY OF MAKASSAR CLASS OF 2013

xi + 62 Pages, 4  Table,  2 Appendix

ABSTRACT

Objective
Knowing the level of activity relationships intra-campus activities to the achievement of the students
of Faculty of Medicine University of Muhammadiyah Makassar Class of 2013.
Methods
The design used in this study is Analytical kategorik using cross sectional approach. The population in
this study were 97 students of the Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Makassar class
of 2013 with a total sampling sampling.  The data used is primary and secondary data.  Data were
analyzed using Chi-Square test (α = 0.05) SPSS 21.0 for windows
Result
The number of samples studied were 79 patients. The results of the analysis with chi square test found
a correlation between the activity of intra-campus activities to academic achievement of students of
Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Makassar class of 2013 (ρ value = 0.046).
Conclusion
There  is  a  relationship  between  the  level  of  activity  of  intra-campus  activities  to  academic
achievement of students of Faculty of Medicine,  University of Muhammadiyah Makassar class of
2013.

References : 25 (2007-2015)

Keywords : Intra Campus and Learning Achievement.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Polemik yang terus terjadi  pada pendidikan Indonesia  saat  ini  yang

kurang membentuk kepribadian  akademisi  (academic  personality) sehingga

membutuhkan penerapan tujuan pendidikan yang baik.4 

Pencapaian tujuan pendidikan saat ini salah satunya adalah terlihat dari

prestasi akademik yang diraih mahasiswa. Dengan prestasi yang tinggi, para

mahasiswa  mempunyai  pengetahuan  yang  tinggi,  (Agustina,2011)4.  Pada

tingkatan  perguruan  tinggi  dinyatakan  dengan  Indeks  Prestasi  Akademik

(IPK).

Menurut   Slameto  (2010: 54) faktor-faktor  yang    mempengaruhi

prestasi    belajar  digolongkan  menjadi dua golongan,  yaitu faktor  intern

dan  faktor  ekstern.  Faktor  intern bersumber pada diri siswa yang meliputi

kecerdasan    atau    intelegensi,    perhatian,    bakat,  minat, motivasi,

kematangan,  kesiapan dan  kelelahan.   Sedangkan  faktor ekstern berasal

dari  luar   diri   siswa   yang   meliputi   lingkungan  keluarga, lingkungan

sekolah, dan lingkungan masyarakat.1

Dalam dunia  pendidikan  terkhusus  pada  perguruan  tinggi  memiliki

banyak  kegiatan  intra  kampus  dalam  mengembangkan  potensi  mahasiswa

yang dituangkan dalam ruang berorganisasi.1 Mahasiswa juga mendapatkan

gelar sebagai aktifis yang berperan aktif dalam sebuah organisasi. Mahasiswa

haruslah mampu membaca dan merespon lingkungan dengan penuh kearifan,

kritis analitis penuh tanggung jawab dengan wawasan keilmuannya yang tiada

terbatas oleh ruang dan waktu.  Apatah lagi  menjadi  mahasiswa kedokteran

yang  terjebak  pada  rutinitas  sempit  yang  hanya  mempelajari  pada  aspek
1



penyakit  mengarah  pada  intervensi  fisik  saja  yang  tidak  mencakup  pada

intervensi mental dan sosial ditengah masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa

kelak  dokter  tidak  semata-mata  hanya  berkiprah  sebagai  sosok  profesional

yang hanya menjadi agen pengobatan (agent of treatment) semata, namun juga

sebagai pelaku pengubah (agent of social change) dan pelaku signifikan dalam

pembangunan  (agent  of  development).2 Maka,  mengetahui  permasalahan

bangsa terutama mengenai kesehatan dan bergerak dalam rangka mewujudkan

perubahan kearah  yang lebih baik merupakan sesuatu yang harus dilakukan

mahasiswa kedokteran.

Sayangnya  rasa  tanggungjawab  mahasiswa  sebagai  agent  of  social

change  dan  agent of development itu tidak serta-merta tumbuh.2 Begitu pula

dengan tidak kalah pentingnya adalah sikap mahasiswa yang cenderung apatis

dengan beragam problem yang tidak  secara  menyeluruh eksistensi  mereka.

Oleh karena itu,  pendidikan di perguruan tinggi dalam lingkup ruang kelas

bukanlah  satu-satunya  tempat  untuk  mengenyam  pendidikan.  Sering  kali

kemampuan mahasiswa akan lebih terasah ketika berada pada ruang lain yang

berbeda.  Salah  satunya  adalah  organisasi.  Disinilah  letak  pentingnya

organisasi bagi mahasiswa. 

Dilihat dalam Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW, dimana

beliau pernah berpesan apabila kita berada pada suatu tempat yang terdiri dari

komunitas  atau  sekelompok  orang,  maka  hendaknya  menunjuk  salah  satu

orang dari mereka yang menjadi pemimpin, bahkan meskipun hanya terdiri
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dari  dua orang.  Sejalan dengan hadits  nabi  tersebut,  Allah SWT berfirman

dalam al-Qur’an Surah As-Shaf ayat 4, Allah SWT berfirman:

 “Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang yang  berperang  dijalan-Nya  dalam
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun
kokoh” (QS. As-Shaf:4)9

Kondisi  di  atas  sesuai  dengan  hasil  penelitian  dilakukan  oleh

Cahyaningtyas  (2010:48)  menunjukkan  adanya  manfaat  dari  keikutsertaan

dalam  organisasi  kemahasiswaan.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan

bahwa  tingkat  kecerdasan  emosional  mahasiswa  yang  ikut  serta  dalam

organisasi  lebih  tinggi  dibandingkan  mahasiswa  yang  tidak  ikut  serta.

Perbedaan  tersebut  disebabkan  di  dalam  suatu  organisasi  terjadi  berbagai

macam  proses  yang  erat  kaitannya  dengan  hubungan  antar  manusia  dan

interaksinya, diantaranya proses komunikasi, proses pengambilan keputusan,

proses evaluasi prestasi,  dan proses sosialisasi,  serta karir.  Pendapat senada

juga ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chang

(2004:391)  menjelaskan  bahwa  mahasiswa  yang  aktif  dalam  kegiatan

akademik  dan  kurikuler  memiliki  manfaat  dalam  penguatan  kemampuan

berpikir, kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, dan kepercayaan

diri.4

Berdasarkan  penelitian-penelitian  di  atas,  maka  seharusnya  seorang

mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam berorganisasi yang nantinya akan

mendapatkan pengetahuan yang lebih yang kemudian membentuk pencapaian

3



hasil  prestasi  akademik,  khususnya  bagi  mahasiswa  Fakultas  Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian

pengaruh  kegiatan  intra  kampus  terhadap  prestasi  akademik  mahasiswa

angkatan 2013 Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah  ada  hubungan  tingkat  keaktifan  kegiatan  intra  kampus  terhadap

Prestasi  Akademik  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013? 

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum

Mengetahui hubungan tingkat keaktifan kegiatan intra kampus terhadap 

prestasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar Angkatan 2013.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui  Prestasi  Akademik  (IPK)  mahasiswa  Fakultas  Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013.

2. Mengetahui tingkat keaktifan kegiatan intra kampus Mahasiswa Angkatan

2013 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.
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3. Mengetahui hubungan tingkat  keaktifan kegiatan intra kampus terhadap

indeks prestasi akademik Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini akan didapatkan beberapa manfaat:

1. Secara teoritis

a. Penelitian  memberikan  sumbangan  referensi  ilmiah  terhadap

khazanah keilmuan khususnya  dalam bidang kependidikan ataupun

manajemen pendidikan

b. Penelitian  ini  menambah khazanah  keilmuan  dan wawasan  bagi

pendidikan,  terutama  mengenai  soft  skill peserta  didik  yang

mendukung arah dan tujuan pendidikan

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Dosen: 

(1) Penelitian ini diharapkan dosen mampu membimbing Mahasiswa

dalam setiap kegiatan ataupun organisasi yang dapat berpengaruh

pada prestasi akademik Mahasiswa

(2) Menjadi  umpan  balik  bagi  dosen  untuk  dapat  meningkatkan

kualitas pembelajaran di kelas

b. Mahasiswa:
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(1) Penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada Mahasiswa

yang  akan,  sedang  dan  telah  berkecimpung  dalam  dunia

organisasi tertentu

(2) Menjadi  bahan  pertimbangan  Mahasiswa  untuk  segera

mengambil  tindakan  yang  tepat  dalam  meningkatkan  prestasi

akademik

c. Pimpinan Fakultas

(1) Bahan informasi mengenai keaktifan berorganisasi Mahasiswa.

(2) Wacana untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pendidikan

yang dilaksanakan oleh fakultas

d. Masyarakat dan orang tua peserta didik

Penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada orang tua dan

masyarakat  secara  umum  akan  kegunaan  berorganisasi  bagi

Mahasiswa.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP MAHASISWA

1. Pengertian Mahasiswa 

Menurut  UU RI  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sisdiknas  Bab  VI

bagian  ke  empat  pasal  19  bahwasanya  “Mahasiswa”  itu  sebenarnya

hanya  sebutan  akademis  untuk  siswa/murid  yang  telah  sampai  pada

jenjang  pendidikan  tertentu  dalam masa  pembelajarannya.  Sedangkan

secara harfiah,  “Mahasiswa” terdiri  dari  dua kata,  yaitu “Maha” yang

berarti  tinggi  dan  “Siswa” yang berarti  subyek pembelajar.  Bobbi  de

porter  mengemukakan  dari  segi  bahasa  Mahasiswa  diartikan  sebagai

subjek  pelajar  yang  tinggi  atau  seorang  yang  belajar  di  perguruan

tinggi/universitas.10

Menurut UU No. 12 Tahun 2012 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1

Ayat 14 Dalam Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan

Tinggi.1 

Definisi  mahasiswa  menurut  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia

(Kamisa, 1997), bahwa mahasiswa merupakan individu yang belajar di

perguruan tinggi.  Montgomery dalam Papalia dkk (2007) menjelaskan

bahwa  perguruan  tinggi  atau  universitas  dapat  menjadi  sarana  atau

tempat  untuk  seorang  individu  dalam  mengembangkan  kemampuan

intelektual,  kepribadian, khususnya dalam melatih keterampilan verbal

dan kuantitatif, berpikir kritis dan moral reasoning.6

Mahasiswa  merupakan  satu  golongan  dari  masyarakat  yang

mempunyai  dua  sifat,  yaitu  manusia  muda dan calon  intelektual,  dan

sebagai calon intelektual, mahasiswa harus mampu untuk berpikir kritis
1



terhadap kenyataan sosial, sedangkan sebagai manusia muda, mahasiswa

seringkali  tidak  mengukur  resiko  yang  akan  menimpa  dirinya

(Djojodibroto, 2004). Mahasiswa dalam perkembangannya berada pada

kategori  remaja  akhir  yang  berada  dalam  rentang  usia  18-21  tahun

(Monks dkk, 2001). Menurut Papalia, dkk (2007), usia ini berada dalam

tahap perkembangan dari remaja atau adolescence menuju dewasa muda

atau young adulthood.  Pada usia  ini,  perkembangan individu ditandai

dengan pencarian identitas diri, adanya pengaruh dari lingkungan, serta

sudah  mulai  membuat  keputusan  terhadap  pemilihan  pekerjaan  atau

karirnya.11

Lebih  jauh,  menurut  Ganda  (2004),  mahasiswa  adalah  individu

yang  belajar  dan  menekuni  disiplin  ilmu  yang  ditempuhnya  secara

mantap,  dimana  didalam  menjalani  serangkaian  kuliah  itu  sangat

dipengaruhi  oleh  kemampuan  mahasiswa  itu  sendiri,  karena  pada

kenyataannya  diantara  mahasiswa  ada  yang  sudah  bekerja  atau

disibukkan oleh kegiatan organisasi kemahasiswaan.6

2. Ciri-Ciri Mahasiswa 

Mahasiswa  merupakan  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  ciri-ciri

tertentu, antara lain (Kartono,1985):10
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(1) Mempunyai  kemampuan  dan  kesempatan  untuk  belajar  di

perguruan  tinggi,  sehingga  dapat  digolongkan  sebagai  kaum

intelegensia. 

(2) Yang  karena  kesempatan  diatas  diharapkan  nantinya  dapat

bertindak  sebagai  pemimpin  yang  mampu  dan  terampil,  baik

sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja.

(3) Diharapkan  dapat  menjadi  daya  penggerak  yang  dinamis  bagi

proses modernisasi.

(4) Diharapkan  dapat  memasuki  dunia  kerja  sebagai  tenaga  yang

berkualitas dan profesional.

3. Hak-Hak Mahasiswa 

Menurut UU No. 12 Tahun 2012 Paragraf 2 Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76.1 

(1) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau  Perguruan  Tinggi

berkewajiban  memenuhi  hak  Mahasiswa  yang  kurang  mampu

secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan

peraturan akademik. 

(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara memberikan:

(a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;

(b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau

(c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus

dan/atau memperoleh pekerjaan. 

3



(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima

pembayaran  yang  ikut  ditanggung  oleh  Mahasiswa  untuk

membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang

tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemenuhan  hak  Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur

dalam Peraturan Menteri.

B. KONSEP PRESTASI AKADEMIK

1. Pengertian Prestasi Akademik

Prestasi  akademik  adalah  perubahan  perilaku  yang  diperoleh

pelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2010:85). Sedangkan

menurut  Tu’u  (2004:75)  prestasi  akademik  adalah  penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran,

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh

guru.2

Menurut  Nasution  menyatakan  bahwa  prestasi  akademik  adalah

penguasaan seseorang terhadap pengetahuan atau keterampilan tertentu

dalam suatu  mata  pelajaran,  yang  lazim diperoleh  dari  nilai  tes  atau

angka  yang  diberikan  guru.  Menurut  Denim  hasil  belajar  dalam

perguruan tinggi disebut sebagai indeks prestasi.3 

Menurut  Slameto  (2010:  54)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi

prestasi belajar digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern
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dan  faktor  ekstern.  Faktor  intern  bersumber  pada  diri  siswa  yang

meliputi kecerdasan atau intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi,

kematangan, kesiapan dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern berasal

dari  luar  diri  siswa  yang  meliputi  lingkungan  keluarga,  lingkungan

sekolah, dan lingkungan masyarakat.2 

2. Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif 

Pengertian prestasi akademik adalah hasil pelajaran yang diperoleh

dari  kegiatan  belajar  di  sekolah  atau  perguruan  tinggi  yang  bersifat

kognitif  dan  biasanya  ditentukan  melalui  pengukuran  dan  penilaian

(Hadi,  2012).15 Hasil  pengukuran  melalui  tes  hasil  belajar  dapat

dinyatakan dalam bentuk nilai yang bersifat kuantitatif dalam angka 0 –

4 atau A, B, C, dan E. Tingkatan nilai test ini diatur menurut rangking

dan diformulasikan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP).14

Indeks Prestasi (IP) yaitu Indeks Prestasi yang dihitung pada setiap

akhir  semester  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengetahui

keberhasilan belajar dari semua mata kuliah yang diikuti pada semester

yang  bersangkutan.  Indeks  Prestasi  Kumulatif  (IPK)  yaitu  indeks

prestasi yang dihitung pada akhir suatu program pendidikan lengkap atau

pada akhir  semester  kedua dan seterusnya untuk seluruh mata  kuliah

yang diambilnya, yang dinyatakan dengan rentangan angka 0,00 – 4,00.14

Penilaian  ini  meliputi  semua  mata  kuliah  yang  direncanakan

mahasiswa  dalam  Kartu  Rencana  Studi  (KRS).  Perhitungan  IP

menggunakan rumus sebagai berikut:
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           IP = 
Dengan K adalah besarnya sks masing-masing mata kuliah, dan N

adalah nilai-nilai masing-masing mata kuliah.15 

C. KONSEP KEGIATAN INTRA KAMPUS

1. Kegiatan Intra kampus 
Kegiatan  intra  kampus  merupakan  kegiatan  pengayaan  dan

perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler dan intrakurikuler.

Kegiatan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  wadah  bagi  mahasiswa  yang

memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut sehingga dapat membentuk

sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para mahasiswa.5 

Pasal   35  ayat  4  yang  dimaksud  dengan  “kegiatan

ekstrakurikuler/intra  kampus”  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh

Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara

satu atau dua satuan kredit semester.1 

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik

Indonesia  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kesiswaan

(2008:4), kegiatan intra kampus merupakan salah satu jalur pembinaan

kesiswaan. Kegiatan intra kampus yang diikuti  dan dilaksanakan oleh

mahasiswa baik di kampus maupun di luar kampus, bertujuan agar siswa

dapat  memperkaya  dan  memperluas  diri.  Memperluas  diri  ini  dapat

dilakukan  dengan  memperluas  wawasan  pengetahuan  dan  mendorong

pembinaan sikap dan nilai-nilai.5 

Pengertian intra kampus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2002:291)  yaitu  suatu  kegiatan  yang  berada  di  luar  program  yang
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tertulis didalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan

mahasiswa.  Kegiatan  ini  memberikan  keleluasaan  kepada  mahasiswa

untuk menentukan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat mereka. 5

Sedangkan menurut Depdiknas (2003:16), “kegiatan intra kampus

adalah  kegiatan  yang  diselenggarakan  untuk  memenuhi  tuntutan

penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur

secara  tersendiri  berdasarkan  pada  kebutuhan.”.  Penyelenggaraan

kegiatan  ini  dimaksudkan  juga  untuk  mengaitkan  pengetahuan  yang

diperoleh dalam kegiatan kurikuler secara kontekstual dengan keadaan

dan kebutuhan lingkungan. Kegiatan intra kampus di kampus ikut andil

dalam menciptakan tingkat kecerdasan yang tinggi. Kegiatan ini bukan

termasuk materi pelajaran yang terpisah dari materi pelajaran lainnya,

bahwa dapat  dilaksanakan  di  sela-sela  penyampaian  materi  pelajaran,

mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari kurikulum

pendidikan.5 

Di dalam memberikan pengertian tentang kegiatan intra kampus

terdapat perbedaan yang satu dengan yang lainnya, diantaranya yaitu:5 

(1) Menurut Moh. User Usman dalam bukunya upaya optimalisasi kegiatan

belajar mengajar adalah kegiatan intra kampus merupakan kegiatan yang

dilakukan diluar jam pelajaran (tatap muka) yang dilaksanakan di kampus

dengan  maksud  serta  mempunyai  tujuan  untuk  lebih  memperkaya  dan

memperluas  wawasan  pengetahuan  serta  kemampuan  yang  telah

dimilikinya dari berbagai bidang studi (Moh. Uzer Usman, 1993:22)
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(2) Menurut  Suharsimi  Arikunto  (1999),  kegiatan  intra  kampus  adalah

kegiatan  tambahan,  di  luar  struktur  program  yang  pada  umumnya

merupakan kegiatan pilihan (Suryosubroto, 1997:271). 

(3) Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan bahwa kegiatan intra

kampus adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka,

dilaksanakan di kampus agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan

pengetahuan  dan  kemampuan  yang  telah  dipelajari  dari  berbagai  mata

pelajaran dalam kurikulum.

Berdasarkan  pengertian  dari  beberapa  pendapat,  maka  dapat

disimpulkan  bahwa  intra  kampus  adalah  kegiatan  diluar   dari  jam

pelajaran  akademik  diperkuliahan,  yang  merupakan  wadah

pengembangan potensi mahasiswa pada wilayah organisasi kampus yang

bertujuan  untuk  memperdalam  dan  memperkaya  pengetahuan

mahasiswa,  mengenal  hubungan  antar  berbagai  pelajaran,  serta

menyalurkan  bakat  dan  minat  mahasiswa.  Selain  itu,  kegiatan  intra

kampus sebagai tempat untuk mempelajari pola komunikasi dan sistem

manajemen  dengan  baik  sehingga  dapat  diterapkan  dalam  dunia

perkuliahan.

2. Definisi Organisasi 

Organisasi berasal dari bahasa latin ‘organum’ yang dapat berarti

alat, bagian, anggota, badan.7  Organisasi digunakan oleh manusia untuk

mencapai tujuan. Berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dapat

diselesaikan dengan ikut menjadi anggota organisasi. Karena kebutuhan
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manusia itu sangat banyak dan beraneka ragam, sehingga pada dasarnya

manusia  tidak  dapat  terlepas  dari  organisasi.  Untuk  menggambarkan

keterkaitan hubungan antara manusia dan organisasi dapat dilihat dalam

bagan berikut:

`

Sumber: Sobirin (2007:4)
Gambar 2.1 Hubungan antara manusia, manajemen dan organisasi16

Organisasi  menjadi  sarana/alat  untuk  mencapai  tujuan  yang

diinginkan  manusa.  Stephen  P.  Robbins  (1994:4)  mendefinisikan

organisasi sebagai “kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara

sadar,  dengan  sebuah  batasan  yang  relatif  dapat  diidentifikasi,  yang

bekerja  atas  dasar  yang  relatif  terus  menerus  untuk  mencapai  suatu

tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”16

Gibson,  Ivancevich,  dan  Donnelly  (1996:6)  mendefinisikan

organisasi  sebagai  “wadah  yang  memungkinkan  masyarakat  dapat

meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara

sendiri-sendiri.”  Lebih  jauh  ketiganya  menyebutkan  bahwa organisasi

adalah  satu  unit  terkoordinasi  terdiri  setidaknya  dua  orang  berfungsi

mencapai  satu  sasaran  tertentu  atau  serangkaian  sasaran.  Definisi  ini
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menekankan pada upaya peningkatan pencapaian tujuan bersama secara

lebih efektif dan efisien melalui koordinasi antar unit organisasi.6

Definisi  dari  Robbins  tersebut,  menekankan  bahwa  organisasi

adalah suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasikan dalam arti perlu

manajemen.  Batasan  organisasi  menurut  Robbins  akan  berubah

sebagaimana  tuntutan  lingkungan  organisasi,  sehingga  dikatakan

“relative.”16

Definisi  lain  mengenai  organisasi  dikemukakan  oleh  Oteng

Sutisna (1993:205) “organisasi yakni mekanisme yang mempersatukan

kegiatan-kegiatan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan-pekerjaan.”  Definisi

ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai

tujuan organisasi.17

Wursanti  (2003:41)   berpendapat  pengertian tentang organisasi

dapat  berbeda,  tergantung  dari  segi  tinjauan  dan  sudut  pandang  atau

pendekatannya.  Pada  dasarnya  organisasi  itu  ditinjau  dari  dua  sudut

pandang, yakni organisasi bersifat dinamis dan statis. Bassett dan Carr

(1996)  berpendapat  bahwa  sejak  tahun  1970-an  teori  organisasi

didominasi  oleh  pendekatan  sistem.  Basset  dan  Carr  mengemukakan

pendekatan konsep peran (role sets). Sistem merupakan sebuah kesatuan

yang  tidak  terpisahkan  dan  saling  mempengaruhi.  Kegiatan  suatu

organisasi-input, proses dan output-dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal. Pendekatan sistem terbuka memasukkan pengaruh lingkungan

sebagai  faktor  eksternal.  Faktor  lingkungan  memiliki  pengaruh  besar
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dalam organisasi.  Apalagi adlam era global. Analisis peran didasarkan

pada perbedaan psikologi individual dan psikologi sosial masing-masing

anggota. Peran yang dilakukan oleh anggota organisasi meliputi faktor

keterampilan yang dimiliki pengalaman dan temperamen.16

Unsur-unsur  utama  yang  terkait,  dan  akan  mempengaruhi

ataupun dipengaruhi oleh keberadaan organisasi adalah (4 M):6 

(1) Man (Manusia)  adalah  subjek,  predikat  maupun  objek  dari

kegiatan  suatu  organisasi.  Menusia  merupakan  sumber  daya

penting yang menjadi asset organisasi, sebagai sumber inspirasi,

pelaku  yang  bergerak  sesuai  sistem atau  komitmen  organisasi,

yang  akhirnya  akan  menghasilkan  produksi  berupa  karya  atau

sumberdaya manusia sesuai dengan tujuan organisasi.

(2) Methode (sistem)  adalah  mesin  yang  mengatur  hubungan antar

manusia  atau  komponen  yang  terlibat  di  organisasi  untuk

mencapai hasil yang diharapkan.

(3) Money (dana)  merupakan  bahan  bakar  untuk  menggerakkan

organisasi,  terkadang  “money”  juga  diorganisasi,  meskipun  ada

yang punya idealism bahwa “uang bukan segalanya” tapi untuk

memenuhi  beberapa  keperluan  yang  dianggarkan,  uang  sangat

diperlukan, dan penggunaan uang sesuai atau diluar anggaran ini

harus dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Material (bahan) yang dibutuhkan oleh organisasi bisa berbentuk

fisik (benda) seperti kantor dan perlengkapannya atau alat-alat dan
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sarana  yang  dibutuhkan  untuk  suatu  event (kegiatan).  Material

yang dibutuhkan organisasi bisa juga berupa non-fisik seperti cita-

cita yang sama, semangat,  hobi,  minat dan bakat anggota yang

sama. Contohnya hobi mendaki gunung, menelusuri rimba, sepak

bola, basket, dan lain-lain.6 

Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel (2001:1) menelusuri kajian

organisasi  dalam  tiga  pandangan,  yaitu  rational,  natural,  dan  open

sistem.

A  rational-sistems  perspective  views  organization  as  formal

instruments designed to achieve organizational goals; structure is the

most  important  feature.  Telaahan  ini  menunjukkan  bahwa  dalam

pandangan  sistem  rational  (logika)  organisasi  merupakan  instrument

formal  yang  dibuat  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dan  struktur

merupakan aspek yang paling penting/utama.

A  natural-sistems  perspective  views  organizations  as  typical

sosial groups intent on surviving: people are the most important aspect.

Dalam  pandangan  sistem  natural  (alamiah)  Robbins  memandang

organisasi sebagai kelompok sosial yang khusus yang bertujuan untuk

pertahanan: orang-orang merupakan aspek yang paling penting/utama.

An  open-sistems  perspective  has  the  potential  to  combine

rational  and natural  elements  in  the  same framework and provide  a

more complete perspective. Robbins memandang organisasi dalam arti

sebuah  sistem  terbuka  sebagai  sesuatu  yang  potensial  untuk
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menggabungkan  komponen  rasional  dan  natural  dalam satu  kerangka

dan memberikan satu pandangan yang lebih lengkap.17

Beberapa  pengertian  diatas  maka  tiga  unsur  yang  tidak  bisa

dilepaskan dan saling menunjang yaitu:7 

(1) Adanya manusia lebih dari satu; 

(2) Adanya kerjasama; 

(3) Adanya tujuan yang sama

Dalam berbagai definisi di atas, penulis mengembangkan sebuah

definisi  organisasi  sebagai  berikut.  Organisasi  adalah  suatu  sistem

interaksi antar orang  dalam  mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini

sistem tersebut  memberikan  arahan  perilaku  bagi  anggota  organisasi.

Definisi ini menekan pada keharusannya sebuah organisasi didasarkan

pada  interaksi  sosial  diantara  anggotanya  dan  anggota  dengan

lingkungannya supaya tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan

efisien.

3. Organisasi Kemahasiswaan

Menurut  Paryati  Sudarman  organisasi  kemahasiswaan  juga

sebagai  wadah  pengembangan  kegiatan  ekstrakurikuler  mahasiswa

diperguruan  tinggi  yang  meliputi  pengembanga  penalaran,  keilmuan,

minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu sendiri. 3

Organisasi kemahasiswaan dalam tatacara manajemen organisasi

tidak berbeda jauh dengan organisasi pada umum lainnya. Hal-hal yang

menyebabkan keberadaannya adalah:6 
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(1) Dikarenakan  kesamaan  keyakinan,  minat  dan  bakat  anggota,

biasanya bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat tersebut

dalam suatu wujud kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk

mencapai suatu prestasi, sebagai kebutuhan fisik, rohani ataupun

sekedar penyalur hobi.

(2) Dikarenakan  tuntutan  kebutuhan,  keadaan  lingkungan  yang

terjadi saat itu,  seperti organisasi layanan sosial untuk bantuan

bencana  alam,  pendidikan  bagi  masyarakat  miskin  dan  anak

terlantar, layanan kesehatan dan keselamatan.

(3) Dikarenakan  peluang  yang  ada  untuk  pengembangan

kepribadiaan  atau  untuk  tujuan  profit/keuntungan,misal  untuk

menumbuhkan  jiwa  entrepreneurship/kewirausahaan,

kemandirian  dan  profesionalisme,  dengan  membentuk  unit

kooperasi mahasiswa, kelompok  marketing dan  public relation,

event  organization,  pembimbing  atau  asisten  pelatihan  atau

pendidikan professional.

(4) Dikarenakan  tuntunan  agama/aktifitas  religi  seperti  unit

kerohanian dan lain-lain.

(5) Dikarenakan  amanat  dan  tuntutan  aktivitas  akademik  untuk

mengembangkan suatu amanat khusus dengan suatu visi dan misi

yang  jelas  sesuai  dengan  AD/ART,  memiliki  pedoman  GBHK

(Garis  Besar  Haluan  Kerja).  Misalnya  Ikatan  Mahasiswa

Muhammadiyah, Badan Eksekutif  Mahasiswa dan Badan Semi
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Otonom.  Organisasi  ini  biasanya  merupakan  suatu  struktur

organisasi yang kompleks  dengan maksud dan tujuan organisasi

seperti diatur pada AD/ART organisasi tersebut.6 

Organisasi  kemahasiswaan  merupakan  bentuk  kegiatan  di

perguruan  tinggi  yang  diselenggarakan  dengan  prinsip  dari,  oleh  dan

untuk  mahasiswa  (Silvia  Sukirman  2004:72).  Organisasi  tersebut

merupakan wahana dan sasarana pengembangan dari mahasiswa kearah

perluasan wawasan peningkatan ilmu dan pengetahuan serta integritas

kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah

pengembangan kegiatan  ekstrakurikuler  mahasiswa diperguruan tinggi

yang  meliputi  pengembangan  penalaran.  Keilmuan,  minat.  Bakat  dan

kegemaran mahasiswa itu sendiri (Paryati Sudarman. 2004:34-35). Hal

ini dikuatkan oleh Kepmendikbud RI No.155/U 1998 tentang Pedoman

Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi bahwa:1 

Organisasi  kemahasiswaan  intrakampus  adalah  wahana  dan

sarana  pengembangan  diri  mahasiswa  kearah  perluasan  wawasan  dan

peningkatan  kecediktaan  serta  integritas,  kepribadan  untuk  mencapai

tujuan pendidikan tinggi.

Sedangkan  menurut  Silvia  Sukirman  (2004:69).  Organisasi

kemahasiswaan adalah kegiatan tidak wajib atau pilihan yang penting

diikuti  oleh  setiap  mahasiswa  selama  studinya  sehingga  melengkapi

hasil  belajar  secara  utuh.  Pilihan  kegiatan  intrakampus  harus  sesuai

dengan minat  dan bakat  manusia  karena kegiatan tersebut  merupakan
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saran  pelengkap  pembinaan  kemampuan  pribadi  sebagai  calon

intelektual di masyarakat nantinya.1

Menurut  Silvia  Sukirman  (2004:72-73),  organisasi

kemahasiswaan terdiri dari:1 

(1) Organisasi  kemahasiswaan  intra-universitas,  disebut  juga

organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, adalah organisasi

kemahasiswan  yang  berkedudukan  di  dalam  perguruan  tinggi

yang bersangkutan. Bentuk-bentuk organisasi kemahasiswan itu

antara lain:

(a) Senat  mahasiswa  perguruan  tinggi  (SMPT),  merupakan

wadah  atau  badan  normatif  dan  perwakilan  tertinggi

mahasiswa  dengan  tugas  pokok  mengkoordinasikan

kegiataan ekstrakurikuler pada tingkat perguruan tinggi.

(b) Unit  Kegiatan  Kemahasiswaan  (UKM),  merupaka  wadah

kegiatan  ekstrakurikuler  di  perguran  tinggi,  yang bersifat

penalaran  dan  keilmuan,  minat  dan  kegemaran,

kesejahteraan  mahasiswa  serta  pengabdian  masyarakat.

Sebagai  contoh  ada  unit  kegiatan  untuk  olahraga  seperti

basket, sepak bola, bela diri; ada juga unit kegiatan untuk

kesenian sepeti panduan suara, budaya tradisional.

(c) Himpunan mahasiswa jurusan, merupakan wadah kegiatan

intrakampus  di  perguruan  tinggi,  yang  bersifat  penalaran
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dan  keilmuan  yang  sesuai  dengan  program  studi  pada

jurusan.

(2) Organisasi  kemahasiswaan  ekstra-universiter,  yaitu  organisasi

kemahasiswaan yang berkedudukan di luar perguruan tinggi.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Kemahasiswaan Pasal 77.1 

(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

(a) mewadahi  kegiatan  Mahasiswa  dalam  mengembangkan

bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;

(b) mengembangkan  kreativitas,  kepekaan,  daya  kritis,

keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;

(c) memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan

(d) mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  melalui  kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.

(4) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana

untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(5) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam

statuta perguruan tinggi.

Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan

organisasi kemahasiswaan meliputi pengembangan penalaran, keilmuan,

minat, bakat dan kegemaran yang bisa diikuti oleh mahasiswa di tingkat

17



jurusan,  fakultas  dan  universitas  misalnya  Ikatan  Mahasiswa

Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Badan

Semi  Otonom  (BSO)  di  Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah Makassar. Tujuannya untuk memperluas wawasan, ilmu

dan pengetahuan serta membentuk kepribadian mahasiswa.

4. Keaktifan Kegiatan Intra Kampus
Keaktifan  Siswa  Thorndike  mengemukakan  keaktifan  siswa

dalam belajar dengan hukum “law of exercise” yang menyatakan bahwa

belajar memerlukan adanya latihan-latihan. Aktif menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2005:19) berarti giat (bekerja, berusaha). Sedangkan

keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif.

Salah satu penilaian proses  pembelajaran adalah melihat  sejauh mana

keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Nana

Sudjana (2004:61) keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal (1) Turut serta

dalam melaksanakan  tugas  belajarnya,  (2)  Terlibat  dalam pemecahan

masalah,  (3) Bertanya kepada mahasiswa lain atau guru apabila  tidak

memahami  persoalan  yang  dihadapi,  (4)  Berusaha  mencari  berbagai

informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, (5) Melaksanakan

diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, (6) Menilai kemampuan

dirinya  dan  hasil-hasil  yang  diperolehnya,  (7)  Melatih  diri  dalam

memecahkan  soal  atau  masalah  yang  sejenis,  (8)  Kesempatan
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menggunakan/ menerapkan apa yang diperolehnya dalam menyelesaikan

tugas persoalan yang dihadapinya. 5

Jadi keaktifan siswa adalah kegiatan berusaha atau bekerja, baik

secara  fisik  maupun  psikis  yang  ditandai  dengan  aktivitas  yang  giat

dalam  proses  belajar  untuk  mencapai  tujuan  yang  meliputi:

melaksanakan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh, ikut berlatih

memecahkan  masalah,  berusaha  mencari  berbagai  informasi  yang

diperlukan, introspeksi diri.5 

5. Hubungan Kegiatan Intrakampus dengan Prestasi Akedemik 

Kegiatan intrakampus erat hubungannya dengan peningkatan prestasi

akademik mahasiswa. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung

telah membentuk mental mahasiswa  dalam menyalurkan bakat, minat

dan potensi yang dimiliki.13

Hasil  yang  dicapai  mahasiswa  setelah  mengikuti  kegiatan

intrakampus dan berdampak pada hasil belajar di bangku perkuliahan.

Biasanya  siswa yang aktif  dalam kegiatan  intrakampus  akan terampil

dalam  berorganisasi,  mengelola,  memecahkan  masalah  sesuai

karakteristik kegiatan organisasi yang diikuti.5 

kesimpulan bahwa keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi

yaitu  mahasiswa  yang  secara  aktif  menggabungkan  diri  dalam suatu

kelompok  atau  organisasi  tertentu  untuk  melakukan  suatu  kegiatan

dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi,  menyalurkan  bakat,

memperluas  wawasan  dan  membentuk  kepribadian  mahasiswa
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seutuhnya. Setelah kesemua itu diperoleh oleh mahasiswa, diharapkan

dapat  meningkatkan  prestasi  belajarnya,  sehingga  kegiatan  organisasi

tidak  menjadi  faktor  penghambat  dalam memperoleh  prestasi  belajar

yang baik. Namun sebaliknya, menjadi faktor yang dapat mempengaruhi

untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik. 1

KERANGKA TEORI

(Modifikasi dari Teori Muhibbin Syah.2008.Psikologi Pendidikan.Bandung:Remaja Rosdakarya
dan Teori Siswanto.M.Si.2015.Teori & Perilaku Organisasi.Jakarta:Alfabet)
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BAB III

KERANGKA KONSEP 

A. KERANGKA KONSEP

     Variabel Independen                    Variable Dependen

B. DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan  kerangka  konsep  yang  telah  dikemukakan,   dapat   disusun

definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat Keaktifan Mengikuti Kegiatan Intra Kampus

Organisasi  Mahasiswa  adalah  wahana  pengembangan  diri

mahasiswa  yang  diharapkan  mampu  menampung  kreativitas,

menyalurkan  bakat  dan  meningkatkan  pengetahuan  dan  keilmuan

mahasiswa. Mahasiswa dikatakan mengikuti kegiatan organisasi, apabila

serorang mahasiswa tersebut aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan

oleh  organisasi  tersebut  serta  mempunyai  kedudukan  dan  tanggung

jawab dalam organisasi yang diikutinya

Cara ukur             : Berdasarkan  jawaban  responden dalam kuesioner

Hasil ukur            : Aktif             : ≥ 60% (mean)

: Pasif        : < 60% (mean)

Skala ukur           : Nominal
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2. Prestasi Akademik 

Prestasi akademik adalah nilai prestasi yang diperoleh mahasiswa

selama  menjalankan  proses perkuliahan  di Fakultas Kedokteran

Universitas  Muhammadiyah Makassar   sebagai bukti hasil yang

dicapai dalam  belajar,  baik yang diperoleh karena adanya pengaruh

kegiatan  intrakampus  dengan  tidak  adanya  pengaruh, yang

didokumentasikan dalam  catatan angka yang merupakan hasil nilai

rata-rata  yang diperoleh dari pembagian jumlah SKS yang diambil

setiap semesternya.  Dalam  hal  ini  prestasi  akademik  mahasiswa

ditujukkan dengan IPK (indeks Prestasi Akademik).

Parameter :  Nilai IPK Mahasiswa Kedokteran Angkatan 2013

Kriteria Objektif : Kurang      : jika hasil nilainya 0.00 – 2.74

    Baik          : jika hasil nilainya 2.75 – 4.00

Skala ukur         : Ordinal

Alat Ukur : Dokumentasi/Arsip Indeks Prestasi Akademik 

C. HIPOTESIS PENELITIAN

H
0 : 

Tidak ada hubungan tingkat keaktifan mengikuti kegiatan intra kampus

terhadap  indeks  prestasi  akademik  mahasiswa Fakultas Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Makassar Angatan 2013.
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H
a
 :  

Ada hubungan  tingkat  keaktifan  mengikuti  kegiatan  intra  kampus

terhadap  indeks  prestasi  akademik  mahasiswa  Fakultas Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Makassar Angatan 2013.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  analitik  kategorik  tidak

berpasangan  dengan  pendekatan cross sectional, karena data  yang

dikumpulkan pada waktu yang bersamaan dan variabel yang diukur hanya

satu kali.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan

bulan Januari 2017.

b. Tempat penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Fakultas  Kedokeran  Universitas

Muhammadiyah Makassar.

C. POPULASI DAN SAMPEL

b.i.a.  Populasi 

Seluruh     Mahasiswa     Fakultas     Kedokteran     Universitas

Muhammadiyah Makassar angkatan 2013.

b.i.b.     Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Mahasiswa    Fakultas

Kedokteran    Universitas    Muhammadiyah Makassar angkatan 2013

yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi.
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D. CARA PENGAMBILAN SAMPEL

Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  Mahasiswa  Fakultas

Kedokteran  Universitas   Muhammadiyah  Makassar yang bersedia menjadi

responden  sebanyak  97  orang  dengan  pengambilan  sampel  menggunakan

Total Sampling. Hal ini bertujuan memberikan peluang yang sama bagi setiap

anggota populasi untuk dipilih menjadi responden.

Rumus Slovin:

Keterangan:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

dengan menggunakan rumus slovin maka hasil yang didapatkan:

n = N / ( 1 + N e² ) = 97 / (1 + 97 x 0,05²) = 78,068 » 78

Dengan demikian, jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 78 orang.

E. KRITERIA SELEKSI

a. Kriteria Inklusi
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(1) Terdaftar  sebagai  Mahasiswa  di  Fakultas  kedokteran  

Universitas Muhammadiyah Makassar

(2) Berada dilokasi penelitian pada saat penelitian berlangsung

(3) Bersedia dijadikan responden pada penelitian ini

(4) Mahasiswa yang lengkap kartu hasil studinya sesuai  SKS 

yang diprogramkan 

b. Kriteria Eksklusi

(1) Responden tidak melengkapi sepenuhnya kuesioner yang 

diberikan.

F. JENIS DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer adalah  data  yang  telah  diolah  atau  diperoleh  dari

wawancara observasi responden menggunakan kuesioner.  Data

sekunder adalah data dari dokumentasi atau arsip hasil prestasi belajar,

yang  dapat  dipandang  sangat  relevan  dengan  penulisan  proposal

penelitian ini seperti dokumen atau arsip data.

b. Instrumen atau alat pengumpul dalam penelitian ini terdiri dari lembar

pengisian  dari  beberapa  pertanyaan  untuk  mendapatkan  data  yang

dibutuhkan dari kuesioner 

G. PENGUMPULAN DATA
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Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  responden  adalah  mahasiswi

angkatan  2013 Fakultas  Kedokteran  Universitas  Muhammadiyah  Makassar.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari masing -masing

sampel  penelitian.  Untuk  mengumpulkan  data  pada  penelitian  ini  peneliti

menggunakan  angket  atau  kuesioner.  Sedangkan  data  sekunder  didapat

berdasarkan arsip nilai prestasi akademik dari website mahasiswa.

Sebelum dilakukan pengambilan data dengan kuesioner, maka terlebih

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Responden pada penelitian ini

adalah  mahasiswi  angkatan  2013  Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah Makassar.  Kuesioner  yang digunakan dalam penelitian ini,

terlebih  dahulu  penulis  akan  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitasnya

dengan menggunakan program SPSS versi 21. 

H. PENGOLAHAN DATA

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan

data.  Pengolahan  data  dilakukan  secara  manual.  Tujuan  pengolahan  data

adalah  menyederhanakan  seluruh  data  yang  terkumpul  dan  menyajikannya

dalam susunan yang lebih baik dan rapi. Pengolahan data manual ini melalui 4

tahapan: 

a. Editing 

Merupakan  kegiatan  untuk  melakukan  pengecekan  isian

kuesioner apakah jawaban yang ada dikuesioner sudah: 
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1) Lengkap : Semua pertanyaan sudah terisi jawabannya; 

2) Jelas : Jawaban pertanyaan apakah tulisannya cukup

jelas    terbaca;

3) Relevan : Jawaban yang tertulis apakah relevan dengan

pertanyaan; 

4) Konsisten : Apakah antara beberapa pertanyaan yang

berkaitan isi   jawaban konsisten.

b. Coding 

Merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data

berbentuk angka/bilangan. Atau dengan pengkodean lembar kuisioner,

pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pemberian kode tertentu

sehingga  lebih  mudah  di  tabulasi  atau  memberikan  kode  yang

disediakan pada lembar kuesioner dan observasi sesuai dengan respon

responden.

c. Entry 

Entry  adalah  memasukkan  data  jawaban  sesuai  dengan  kode

yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel sehingga menjadi

satu  data  dasar.  Data  yakni  jawaban-jawaban  dari  masing-masing

responden  yang  dalam  bentuk  “kode”  (angka/huruf)  dimasukkan

kedalam program atau  “software”  computer.  Software  computer  ini

bermacam-macam  salah  satunya  yang  sering  digunakan  penelitian

adalah paket program SPSS versi 21 for Window.

d. Cleaning 
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Cleaning yaitu melakukan pengecekan dan pembersihan terhadap

isian data yang diluar pilihan jawaban yang disediakan kuisioner. Data

yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk table dan dianalisis

secara  statistik  deskriptif  (persentase,  rata-rata,  dan  simpang  baku)

menggunakan  program  SPSS  versi  21.  Apabila  kemungkinan  data

terdapat kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya,

kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi.

I. ANALISIS DATA

Data analisa melalui persentase dan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

1. Analisa univariat

Analisa   univariat   dilakukan   terhadap   setiap   variabel   dan

hasil  penelitian  dengan menggunakan  tabel distribusi frekuensi

sehingga  menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel

yang diteliti.

2.  Analisa bivariat

Analisa bivariat dilakukan  untuk melihat hubungan variabel

independen  dengan  dependen  dalam bentuk tabulasi  silang antara

kedua  variebal  tersebut. Menggunakan uji statistik dengan tingkat

kemaknaan 0,05  dengan  ketentuan hubungan  dikatakan bermakna

bila p-value < 0,05 dan hubungan dikatakan tidak bermakna bila p-

value > 0,05 dengan menggunakan rumus Chi-Square.
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Keterangan :

O= Frekuensi  nilai yang diamati (Observed value)

E= Frekuensi nilai yang diharapkan (Expected value)

Σ = Jumlah Data

Syarat uji Chi-Square adalah : 

a. Tidak  boleh  ada  sel  yang  mempunyai  nilai  harapan  (nilai  E)

kurang dari 1.

b. Tidak  boleh  ada  sel  yang  mempunyai  nilai  harapan  (nilai  E)

kurang dari 5, lebih dari 20% dari jumlah sel 

c. Hasilnya  hanya  dapat  menyimpulkan  ada  tidaknya  perbedaan

proporsi  antarkelompok dan tidak  dapat  mengetahui  kelompok

mana  yang  mempunyai  risiko  lebih  besar  dibandingkan

kelompok lain 

Jika syarat uji Chi-Square tidak terpenuhi, maka dipakai uji 

alternatifnya : 

a. Alternatif uji Chi-Square untuk tabel 2x2 adalah uji Fisher

b. Alternatif uji Chi-Square untuk tabel 2xK adalah uji Kolmogorof-Smirnov

c. Penggabungan sel adalah langkah alternatif uji Chi-Square untuk tabel 

selain 2x2 dan 2xK sehingga terbentuk suatu tabel BxK yang baru. Setelah

dilakukan penggabungan sel. Uji hipotesis dipilih sesuai dengan tabel BxK

yang baru tersebut

Penilaian : 
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a. Apabila X2 hitung > X2 tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

b. Apabila X² hitung < dari X² tabel, H0 diterima atau Ha ditolak, artinya 

tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

J. PENYAJIAN DATA

Data  yang  telah  diolah  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel  untuk

menggambarkan  pengaruh kegiatan intra kampus dengan prestasi  akademik

disertai dengan penjelasan yang sesuai.

K. ETIKA PENELITIAN

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain

menjamin kerahasiaan identitas responden, hak privasi dan martabat dan hak

untuk bebas dari resiko cedera intrinsik (fisik, sosial, dan emosional). 

Dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi

dari pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada institusi tempat

penelitian  dalam  hal  ini  Dekan  Fakultas  kedokteran  Universitas

Muhammadiyah  Makassar  setelah  mendapat  persetujuan,  barulah  penulis

menekankan masalah etika yang melalui : 
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1. Informed Consent 

Lembar persetujuan ini  diberikan kepada responden yang diteliti

yang  memenuhi  kriteria  inklusi  dan  disertai  judul  penelitian,  bila

responden  menolak  maka  peneliti  tidak  akan  memaksa  dan  tetap

menghormati hak- hak responden. 

2. Anonimity 

Untuk  menjaga  kerahasiaan,  peneliti  tidak  akan  mencantumkan

nama responden, tetapi lembaran yang diberikan kode.

3. Confidentialy (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan  informasi  responden  dijamin  oleh  peneliti.  Hanya

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

L. PROSEDUR/ALUR PENELITIAN
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BAB V

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN  UMUM

POPULASI/SAMPEL

Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 25 Desember 2016 sampai

tanggal 31 Januari 2017 pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013.

Jumlah  responden  sebagai  sampel  penelitian  adalah  97  orang  dengan

menggunakan total sampling, dan setelah dilakukan pemilihan sampel dengan

menggunakan  kriteria  inklusi  dan  kriteria  ekslusi  maka  didapatkan  sampel

sebanyak  79  orang.  Pengambilan  data  dengan  menggunakan  alat  ukur

berbentuk  kuesioner  dan  data  mahasiswa  yang  didapatkan  dari  bidang

Akademik Kemahasiswaan.

Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang terdiri

atas  15  item  pertanyaan  tentang  organisasi  dan  10  item  tentang  prestasi

akademik.  Kuesioner  tersebut  dibagikan  kepada  setiap  responden  dan

kemudian mengisi langsung dan didampingi oleh peneliti.

Setelah  dilakukan  pengambilan  data,  langkah  berikutnya  yakni

pengolahan data untuk memperoleh hasil dari penelitian ini. Pengolahan data

dengan  menggunakan  program  SPSS  21.00  for  windows.Selanjutnya  hasil

penelitian secara lengkap akan disajikan dalam bentuk tabel meliputi distribusi

karakteristik berdasarkan jenis kelamin, distribusi karakteristik kegiatan intra

kampus, dan distribusi karakteristik prestasi Akademik berdarkan analisa data

univariat  dan  analisa  bivariat  untuk  melihat  hubungan  antara  variable
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independen dengan variable  dependen dengan menggunakan uji  chi-square

dimana nilai kemaknaan α=0,05

B. GAMBARAN  UMUM  OBJEK

PENELITIAN

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan

pada tahun 2008. Lokasi Fakultas ini terletak di Jalan Sultan Alauddin No.259

Makassar, Sulawesi Selatan 90221, Indonesia. 

Visi-misi  dari  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Muhammadiyah  Makassar,

yaitu:

Visi:  “Menjadi  Program  Studi  Kedokteran  yang  Terunggul  dan

Terpercaya  dengan  Luaran  Dokter  yang  ber-ETIKA,  Bermoral  Islami  dan

Bernuansa Global Pada Tahun 2020”

Misi Prodi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar:

1. Menggunakan  sistem  pembelajaran  Problem  Based  Learning  yang

terintegritas pada nilai yang islami dalam proses belajar mengajar.

2. Menghasilkan Dokter profesional dan berdaya saing mandiri, Beriman

dan Bertakwa serta berwawasan global yang mampu berperan secara

holistic dalam mengatasi kesehatan masyarakat.

3. Menyelenggarakan  penyebaran  dan  penerapan  IPTEK  kedokterann

bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  menyelenggarakan  pengabdian

pada masyarakat secara islami.

4. Menyediakan jasa konsultasi bagi amal dan usaha Muhammadiyah.
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5. Mengembangkan suatu model pemeliharaan kesehatan individu yang

berorientasi  pada  pencegahan  (New  Paradigma  in  Health),  dan

mengembangkan  suatu  “Health  Complex  Muhammadiyah”  yang

terpandang di Asia.

C. ANALISIS

Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan,  maka

penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  angkatan  2013

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Total responden

berjumlah  79 orang berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. Berikut

adalah kategori responden dalam penelitian.

1. Analisis Univariat

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil

penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Jenis Kelamin

Tabel  V.1  Distribusi  karakteristik  Mahasiswa Fakultas  Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan jenis kelamin 

Jenis  Kelamin Jumlah
(N)

Persentase
(%)

Laki-Laki 27 26,6
Perempuan 58 73,4

Total 79 100
(Sumber: Data Primer, Januari 2017 yang diperoleh dari Kuesioner)

Tabel 5.1, diatas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan

jenis kelamin. Dapat diketahui responden perempuan 58 orang (73,4%)

dan laki-laki 27 orang (26,6%). Artinya jumlah perempuan lebih banyak
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dibanding laki-laki, dikarenakan pada saat penerimaan mahasiswa baru

jumlah  perempuan  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  laki-laki

dengan  perbandingan  3:1  di  Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah Makassar

b. Tingkat  keaktifan  kegiatan  intra  kampus  (organisasi)

responden.

Tabel  V.2  Distribusi  karakteristik  Mahasiswa Fakultas  Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan tingkat keaktifan
kegiatan intra kampus (organisasi)

Kegiatan Intra
Kampus

(Organisasi)

Jumlah
(N)

Persentase
(%)

Pasif 25 31,6
Aktif 54 68,4
Total 79 100

(Sumber: Data Primer, Januari 2017 yang diperoleh dari Kuesioner)

Tabel 5.2, diatas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan

kegiatan intra kampus (organisasi). Dapat diketahui dari 79 orang, yang

memiliki  frekuensi  yang  pasif  terhadap  kegiatan  intra  kampus

(organisasi) sebanyak 25 orang (31,6%) dan frekuensi yang aktif terhadap

kegiatan intra kampus (organisasi) sebanyak 54 orang (68,4%).

c. Prestasi Akademik (IPK) responden.

Tabel  V.3  Distribusi  karakteristik  Mahasiswa Fakultas  Kedokteran
Universitas  Muhammadiyah  Makassar  berdasarkan  Prestasi
Akademik (IPK)

Prestasi Akademik
(IPK)

Jumlah
(N)

Persentase
(%)

Kurang 28 35,4
Baik 51 64,6
Total 79 100
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(Sumber:  Data  Sekunder,  Januari  2017  yang  diperoleh  dari  Arsip

Akademik)

Tabel 5.3, diatas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan

prestasi akademik (IPK). Dapat diketahui dari 79 orang, yang memiliki

frekuensi  yang kurang terhadap prestasi  akademik (IPK)  sebanyak 28

orang (35,4%) dan frekuensi yang baik terhadap prestasi akademik (IPK)

sebanyak 51 orang (64,6%).

2. Analisis Bivariat 

Berdasarkan kerangka konsep, analisis bivariat telah menguji satu per

satu variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas adalah  tingkat

keaktifan  mengikuti  kegiatan  intra  kampus dan  variabel  terikat adalah

indeks prestasi akademik. Uji bivariat ini menggunakan uji Chi-Square.

Tabel  V.4  Hubungan  Tingkat  Keaktifan  Kegiatan  Intra  Kampus
Terhadap  Prestasi  Akademik  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Prestasi Akademik (IPK)
Kegiatan Intra

Kampus
(Organisasi)

Kurang Baik Total Nilai
p

N % N % N %
Pasif 13 52 12 48 25 10

0
0,046

Aktif 15 27 39 72 54 10
0

Total 28 35,4 51 64,6 79 10
0

(Sumber: Data Primer dan Sekunder,  Januari 2017 yang diperoleh dari

Kuesioner dan Arsip Akademik)
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Tabel  5.4   menunjukkan  bahwa  responden  yang  pasif  terhadap

kegiatan intra kampus (organisasi) sebanyak 25 orang (100%) terdapat 13

orang (52%) yang kurang terhadap prestasi akademik (IPK) dan terdapat

12 orang (48%) yang baik terhadap prestasi akademik (IPK). Responden

yang aktif terhadap kegiatan intra kampus (organisasi) sebanyak 54 orang

(100%) sebanyak 15 orang (27%) yang kurang terhadap prestasi akademik

(IPK). Dan terdapat 39 orang (72%) yang baik terhadap prestasi akademik

(IPK).

Dari hasil uji statistic dengan metode uji  Chi-Square memperlihatkan

bahwa p value 0,046 (p<0,05) artinya terdapat hubungan yang signifikan

antara  tingkat keaktifan  kegiatan  intra  kampus  (organisasi)  terhadap

prestasi  akademik  (IPK)  mahasiswa   Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013.
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BAB VI

PEMBAHASAN

Pada  penelitian ini  telah dilakukan  mengenai  hubungan tingkat

keaktifan  kegiatan  intra  kampus  terhadap  prestasi  akademik  pada

mahasiswa Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar Angkatan 2013. Dari

data  yang diperoleh didapatkan 89 Responden yang dikumpulkan dari

mahasiswa Fakultas  Kedokteran  Universitas Muhammadiyah Makassar

Angkatan  2013 berdasarkan  kriteria  inklusi  dan  kriteria  ekslusi.

Pengumpulan data dimulai pada tanggal 25 Desember 2016 sampai tanggal

31  Januari  2017. Berdasarkan  karakteristik umum  dari  penelitian yang

dilakukan  adalah mahasiswa Fakultas  Kedokteran Unismuh Makassar

yang  telah atau  sementara mengikuti  kegiatan  intra  kampus dan

mahasiswa  yang  telah  melewati  sejumlah  mata  kuliah  (blok)  dalam

perkuliahan.

A. Hubungan  Tingkat  Keaktifan  Kegiatan  Intra  Kampus  Terhadap

Prestasi  Akademik  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Berdasarkan  hasil  uji  stastistik  dengan  menggunakan  Uji  Chi-

Square dengan tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh hasil penelitian mengenai

tingkat  keaktifan  kegiatan  intra  kampus  terhadap  prestasi  akademik

mahasiswa  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Muhammadiyah  Makassar

Angkatan  2013 menunjukkan adanya  hubungan yang  signifikan.  Hal  ini

dibuktikan dengan hasil uji statistic menujukkan p value = 0,046 (p< 0,05)

berarti Ha diterima  dan H0  ditolak. Hal ini berarti secara statistik terdapat

hubungan yang signifikan antara tingkat  keaktifan kegiatan intra kampus
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terhadap  prestasi  akademik  mahasiswa  Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Ihsani (2013) tentang Hubungan Antara Siswa Mengikuti

Organisasi  Siswa Intra  Sekolah dan Kedisplinan Belajar  dengan Prestasi

Belajar Sosiologi. Siswa Kelas X SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran

2012/2013  dengan  subyek  penelitian  70  siswa  menunjukkan  adanya

hubungan yang signifikan.18

Djahfri dalam penelitian tentang Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Pesantren Al-Khaerat Kota Gorontalo

dengan subjek penelitian 60 siswa menunjukkan hasil berpengaruh positif

terhadap prestasi belajar siswa Pesantren Al-Khaerat Kota Gorontalo.18

Dan  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amelia  Wahyuningsih

tentang Hubungan Antara Aktivitas Berorganisasi Dengan Prestasi Belajar

Siswa Tunarungu Di SLB Dharma Wanita Jiwan Madiun dengan hasil yang

diperoleh  dari  perhitungan  koefisien  korelasi  (ρ)  adalah  0,8  dari  jumlah

subyek penelitian (n) adalah 6. Berdasarkan taraf signifikan 5% untuk n =

6, harga rho tabel = 0,886. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara

aktivitas berorganisasi dengan prestasi belajar tunarungu, namun hubungan

tersebut  bersifat  lemah. Pada penelitian ini  jumlah subyek hanya 6 anak

sehingga subyek penelitian kurang reliabel.18

Kegiatan intra kampus sangat erat  kaitannya dengan penumbuhan

karakter.  Karakter  yang  dibentuk  oleh  organisasi  mahasiswa  untuk
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anggotanya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  selalu

membudayakan kebiasaan yang baik dan luhur yang akan berguna untuk

kehidupan bermasyarakat yang akan datang.11

Organisasi  merupakan  wadah  pengembangan  atau  perkembangan

softskill bagi mahasiswa.  Konsep tentang  soft skill  sebenarnya merupakan

pengembangan  dari  konsep  yang  selama  ini  dikenal  dengan  istilah

kecerdasan emosional  (emotional intelligence). Soft  skill sendiri diartikan

sebagai  kemampuan diluar  kemampuan teknis  dan  akademis,  yang lebih

mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal.

Sikap baik  seperti  integritas,  inisiatif,  motivasi,  etika,  kerja  sama

dalam  tim,  kepemimpinan,  kemauan  belajar,  komitmen,  mendengarkan,

tangguh, fleksibel, komunikasi lisan, jujur, berargumen logis, dan lainnya,

Soft Skill didefinisikan sebagai “personal and interpersonal behaviors that

develop and maximize human performance (e.g. coaching, team building,

decision making, initiative). Soft skills do not include technical skills, such

as financial, computer or assembly skills” (Berthal, 2003).

Soft skill  bisa dipelajari,  tetapi tidak melalui  buku-buku pelajaran

tapi  harus  melalui  praktek  (learning  by  doing).  Di  organisasi  inilah

merupakan tempat yang sangat baik untuk penyemaian soft skill mahasiswa.

Memang dalam berorganisasi, nantinya tentunya akan menghadapi banyak

masalah  yang  menguras  pikiran,  tenaga,  waktu  dan  hambatan  lain  yang

tentunya akan dihadapi..  Tapi justru itulah seni dalam berorganisasi.  Saat

seorang  organisator  menghadapi  masalah  yang  berat  seperti  kekurangan
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dana, partner kerja yang tidak profesional  (egois,  tidak mau bekerja dan

merasa paling benar),  kesulitan membagi waktu antara kuliah,  organisasi

dan  hal  pribadi  lainnya  adalah  saat  kita  diberi  pembelajaran  di  dalam

orgnisasi.

Saat  kekurangan  dana  dalam  mengadakan big  event membuat

seorang  leader  menguras  fikiran  bagaimana  supaya  sponsor  mau

mengadakan  kerjasama,  berkenalan  dengan  orang-orang  penting  untuk

menyerahkan proposal atau kita bisa berjualan atau bahkan harus ngamen

bersama teman-teman satu organisasi.

Saat  menghadapi  teman  yang  berbeda  pendapat  atau  tidak

professional atau tidak memilki kemampuan yang mumpuni sesungguhnya

organisator  akan  belajar  bagaimana  menjadi  seorang  pemimpin  yang

mampu mempengaruhi  pemikiran  orang lain  supaya  bisa  sejalan  dengan

tujuan kita dan tujuan organisasi dan juga dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi kita untuk mentransfer info pada partner.

Saat  menemui  partner  yang  kurang  memiliki  kemampuan  juga

sebenarnya sedang belajar bagaimana membangun kerjasama (team work)

untuk  saling  mengajarkan  dan  menutup  kelemahan  orang  lain  dengan

kelebihan dan sebaliknya, melatih kemampuan emosional serta bagaimana

memperlakuan  orang  tersebut  sampai  pada  akhirnya  seorang  organisator

akan  belajar  untuk  mengambil  keputusan  apakah  akan  mempertahankan

atau mengeluarkan dia yang tidak mau belajar berproses bersama
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Saat  menghadapi  kendala  pembagian  waktu  antara  kuliah  dan

berorganisasi  sebenarnya  seorang  organisator  sedang  diberi  kesempatan

untuk  belajar  bagaimana  melakukan  manajemen  waktu  supaya  tidak

menyia-nyiakan setiap detik yang diberikan Tuhan padanya.

Pembentukan sotft skill inilah yang dijadikan sebagai pembentukan

karakter dalam proses pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dengan beragam

soft skill yang dijelaskan diharapkan mampu mengimplementasikan melalui

proses  pendidikan,  diantaranya  proses  penyelesaian  masalah  (problem

solving) yang  dihadapi  dalam berorganisasi  diintegrasikan  dalam proses

TBL  (Team  Based  Learning)  sehingga  dikembangkan  setiap  potensi

mahasiswa dalam peningkatan prestasi akademik.

Proses  komunikasi  dengan baik juga merupakan bentuk soft  skill

yang juga mampu diimplementasikan melalui  CSL (Clinical Skill Lab) di

setiap  blok  semester  perkuliahan.  Dan  juga  pembentukan  karakter

kepemimpinan  (leadership) dalam  berorganisasi,  diharapkan  mampu

merelevankan disetiap kegiatan kelompok dalam perkuliahan

Dengan  demikian  organisasi  kemahasiswaan  akan  memberikan

kesempatan bagi mahasiswa untuk melatih personality, attitude, leadership,

communication skill  dan masih banyak lagi. Apa lagi menjadi pemimpin

suatu  organisasi  kemahasiswaan,  maka  oraganisatoris  akan  belajar

bagaimana  untuk  mengelola  komunitas  tersebut  sehingga  dapat  menjadi

komunitas  yang baik  dan tidak  hanya sekedar  menjadi  komunitas  semu.

Disinilah letak pengaruh organisasi mahasiswa terhadap pengembangan soft
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skill  mahasiswa. Dengan  bekal  inilah  sehingga  diharapkan  ada  upaya

pengimplementasian dalam setiap proses pembelajaran dalam perkuliahan

sehingga mampu meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.

Namun, dalam pandangan sisi yang lain, apabila terdapat penurunan

prestasi  akademik  mahasiswa  pada  mahasiswa  dengan  tingkat  kegiatan

organisasi yang lebih maka dapat diperkiran bahwa adanya pengaruh lain

yang  ada  pada  diri  setiap  mahasiswa  dikarenakan  proses  keinginan  dan

kemampuan yang berbeda dalam menelaah disetiap kejadian atau kegiatan.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan berbagai

keterbatasan dalam  meneliti. Beberapa keterbatasan penelitian yang ada

sebagai berikut :

1. Keterbatasan Waktu Dan Tenaga Dari Peneliti

Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar

selain keaktifan  kegiatan  intra  kampus, namun  karena kemampuan

penulis terbatas dalam hal waktu, tenaga dan kemampuan analisis

data yang  masih kurang  maka peneliti hanya memilih beberapa

variabel dalam penelitian ini.

2. Keterbatasan Pengumpulan Sampel
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Karena    kuesioner    yang    di    isi    bersifat    lebih

subjektif,   sehingga kemungkinan responden memberikan jawaban

yang kurang valid.
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BAB VII

TINJAUANKEISLAMAN

A. KONSEP MAHASISWA 

Mahasiswa dipilih  sebagai  pelaku karena  memiliki  potensi  yang

besar sebagai agen perubahan. Mahasiswa sebagai segmen pemuda yang

tercerahkan  karena memiliki kemampuan intelektual. Mahasiswa sebagai

orang  yang  memiliki  kemampuan  logis  dalam  berfikir  sehingga  dapat

membedakan mana yang benar dan mana yang salah.Sebagai bagian dari

pemuda,  mahasiswa  juga  memiliki  karakter  positif  lainnya,  antara  lain

idealis  dan  energik.dealis  berarti  (seharusnya)  mahasiswa  masih  belum

terkotori  oleh  kepentingan  pribadi,  juga  belum  terbebani  oleh  beban

sejarah atau beban posisi. Artinya mahasiswa masih bebas menempatkan

diri  pada  posisi  yang dia  anggap terbaik,  tanpa  adanya  resistansi  yang

lebih  besar.  Sedangkan  energik  berarti  pemuda  biasanya  siap  sedia

melakukan kewajiban yang dibebankan oleh suatu ideologi manakala dia

telah meyakini kebenaran ideologi itu.

Dengan  potensi  itu,  wajar  jika  pada  setiap  zaman  kemudian

pemuda memegang peranan penting dalam perubahan kaumnya. Kita lihat

kisah Ibrahim as sang pembaharu, atau kisah pemudi kahfi  dalam surah

Al-Kahf Ayat 9-26  yang masing-masing sigap menerima kebenaran.

B. KONSEP BELAJAR

1. Konsep Belajar Perspektif Islam 

Konsep  belajar  dalam  Islam  bukan  hanya  untuk  memenuhi

kebutuhan  dan  perkembangan  rasional  saja,  tetapi  harus  meliputi
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seluruh kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang, tidak melihat

unsur-  unsur  psikologinya  secara  dikotomis.Konsep  inilah  yang

sebenarnya  melahirkan  fikir  dan  dzikir  menjadi  satu  arah,  dan

menempatkan manusia  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia,

baik  sebagai  individu,  sosial  ataupun  makhluk  spiritual.Sehingga

tujuan belajar untuk menempatkan manusia pada posisinya yang paling

mulia  dapat  tercapai.Manusia  sejak  lahir  memiliki  fitrah  (potensi-

potensi)  yang  harus  senantiasa  dikembangkan.  Belajar  merupakan

media  utama  untuk  mengembangkannya.22  Dalam  hadits  riwayat

Tirmidzi:

Artinya  :  ”Barang  siapa  yang  menghendaki  kehidupan  dunia  maka
wajib  baginya  memiliki  ilmu,  dan  barang  siapa  yang  menghendaki
kehidupan Akherat,  maka wajib baginya  memiliki  ilmu,  dan barang
siapa  menghendaki  keduanya  maka  wajib  baginya  memiliki  ilmu”.
(HR. Turmudzi)

Dalam beberapa  ayat  al-Qur’an  yang  secara  eksplisit  ataupun

implisit  mewajibkan  orang  untuk  belajar  agar  memperoleh  ilmu

pengetahuan sebagai-mana firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar

Ayat 9:

“...Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-
orang  yang  tidak  mengetahui,  sesungguhnya  orang-orang  yang
berakalah yang mampu menerima pelajaran”(QS. Az-Zumar:9)22

“Dan  janganlah  kamu  mengikuti  apa  yang  kamu  tidak  mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati,  semuanya  itu  akan  diminta  pertanggungan  jawabnya”(QS.Al-
Isra:36)22
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Salah  satu  hal  yang paling  urgen dalam proses  belajar  adalah

kemampuan individu untuk memproduksi hasil belajarnya. Sebenarnya

proses belajar yang dilakukan Adam pada mulanya telah sampai pada

sebuah tahap pra eksplorasi fenomena alam, yaitu dengan pengetahuan

mengenal  sifat,  karakteristik,  dan  pengetahuan  alam.  Adam  telah

membuktikan dengan kemampuannya, yaitu dengan menerangkan, dan

menyebutkan  nama-nama  yang  diajarkan  Allah  melalui  malaikat,

sesuai dengan firman Allah Surah Al-Baqarah Ayat 31:

Artinya:  “Dan  Dia  mengajarkan  kepada  Adam  nama-nama  (benda-
benda)  seluruhnya,  kemudian  mengemukakannya  kepada  para
Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda
itu  jika  kamu  mamang  benar  orang-orang  yang  benar!"(QS.Al-
Baqarah:31)22

Proses belajar yang telah dilakukan oleh Adam,sebenarnya juga

terjadi  dalam  generasi-generasi  manusia  setelah  Adam.  Sejak  kecil

manusia  dengan  indera  penglihatannya  mampu  mengamati  benda,

yaitu bahwa setiap benda mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan

beberapa  karakteristik,  tetapi  pemahaman  ini  tidaklah  menjadi

sempurna,  tanpa adanya latihan yang terus menerus.  Maka disinilah

proses  belajar  menempati  fungsi  urgennya  untuk  menyempurnakan

pemahaman manusia.

Kemampuan  bahasa  yang  dimiliki  manusia  rupanya  sangat

membantu untuk mempercepat pembentukan berbagai konsepsi dalam
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rangka  membantu  proses  berfikir  dan  dalam  mempelajari  serta

menelaah  berbagai  informasi  baru.  Dengan  kemampuan  berfikir

manusia  pada  akhirnya  mampu  menganalisa,  mengkomposisikan,

membandingkan,  menemukan,  dan  merumuskan.Maka  dengan

demikian sangatlah wajar jika ayat pertama yang diturunkan Allah kata

“Iqra” Yang artinya membaca. Ayat tersebut mengisyaratkan pula akan

karunia yang diberikan Allah kepada manusia dengan diciptakannya

kemampuan  untuk  mempelajari  bahasa,  bacaan,  tulisan,  dan

pengetahuan.

Ada hal-hal lain yang menekankan perbedaan manusia  dengan

mahluk lainnya dengan kemampuannya untuk mempelajari bahasa dan

mempergunakannya untuk mengungkapkan pikirannya.  Sebagaimana

firman Allah di bawah ini:

“Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara” (Q.S. Ar-
Rahman: 3-4)

Belajar  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harusdilakukan  oleh

setiap muslim, sebagaimana yang termuat pada ayat pertama dalam al-

Qur’an yang diturunkan Allah yaitu  perintah membaca adalah salah

satu  bentuk  belajar.  Perintah  membaca  dalam surat  al-‘Alaq  adalah

melibatkan  proses  mental  yang  tinggi,  yaitu  proses  pengenalan,

pengingatan, pengamatan, dan daya kreasi.

2. Metode Belajar Dalam Islam 

Dalam  proses  belajar,  manusia  menggunakanmetode  yang

berbeda-beda.  Terkadang  mereka  meniru  dari  apa  yang  diamatinya
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atau  dari  apa  yang  telah  diajarkan  oleh  orang  lain,  dalam  hal  ini,

mungkin orang tua, ataupun gurunya. Kalau diamati, pada anak-anak

sering mereka belajar dari pengalaman dan coba-coba atau yang sering

disebut  dengan  metode  trial  and  eror.  Tetapi  ada  pula  belajar  yang

dilakukan dengan pemahaman intelektual.32

Lebih lanjut Utsman Najati  menjelaskan bahwa,  dalam belajar

menurut Islam ada beberapa metode yang bisa dilakukan, antara lain,

peniruan,  pengalaman  praktis  (trial  and  error)  dan  berfikir.Dalam

uraian lebih lanjut bahwa pada tataran peniruan, secara tidak langsung

manusia  selalu  mengalaminya.Bahkan  sejak  kecil  manusia  selalu

berusaha  belajar  tetapi  dalam  prosesnya,  dilakukan  dengan  usaha

meniru, Peniruan ini dilakukan dalam tahap bicara, berjalan, maupun

kebiasaan-kebiasaan lainnya.

Al-Qur’an telah menjelaskan contoh bagaimanamanusia belajar

lewat metode peniruan, dalam hal  ini  dicontohkan ketika Habil  dan

Qabil  berseteru,  ketika  Habil  terbunuh  Qabil  merasa  perlu  untuk

menguburkannya,  tetapi  ia  tidak  tahu  cara  untuk  menguburkan.

Akhirnya Allah mengutus burung gagak untuk menggali kuburan bagi

gagak lain.2

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali
di  bumi  untuk  memperlihatkan  kepada-  nya  (Qabil)  bagaimana
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seharusnya menguburkan mayat  saudaranya,  berkata Qabil:  “Aduhai
celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak
ini,  lalu  aku  dapat  menguburkan  mayat  saudaraku  ini”  karena  itu
jadilah  Dia  seorang  diantara  orang-orang  yang  menyesal.  (Q-S;  al-
Maidah: 31).

Dalam hadits, Rasulullah bersabda: “Ajarkanlah anakmu shalat
ketika berumur tujuh tahun dan pukulah ia karena meninggalkan shalat
ketika berumur sepuluh tahun”. (HR. Tirmidzi).

Al-Qur’an  memuat  ajaran,  ibadah  yang  sekiranya  masih  perlu

penganalisaan  lebih  lanjut  sehingga  umat  islam mampu  memahami

ajaran tersebut. Allah mengutus Rasul-Nya untuk menjelaskan isi al-

Qur’an  tersebut  sehingga  umat  islam  dapat  memahaminya.  Rasul

sebagai  suri  tauladan  member  contoh-contoh  ibadah  yang  tidak

diterangkan oleh al-Qur’an secara rinci.

“Sesungguhnya telah ada pada diri  rasulullah itu suri  tauladan yang
baik  bagi  kamu  yaitu  bagi  orang-  orang  yang  mengharap  (rahmat)
Allah (kedatangan) hari kiamat dan banyak mengingat Allah” (Q-S; al-
Ahzab).

Pada  metode  kedua,  adalah  dengan  menggunakan  pengalaman

praktis.Segala kegiatan memuat ajaran, ibadah yang sekiranya masih

perlu  penganalisaan  lebih  lanjut  sehingga  umat  islam  mampu

memahami  ajaran  tersebut.  Allah  mengutus  Rasul-Nya  untuk

menjelaskan  isi  al-Qur’an  tersebut  sehingga  umat  islam  dapat

memahaminya.  Rasul  sebagai  suri  tauladan  member  contoh-contoh

ibadah yang tidak diterangkan oleh al-Qur’an 
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Pada metode kedua ini adalah mencoba dan gagal, sebagai usaha

untuk  mencari  jalan  keluar.Hal  ini  dilakukan  secara  berulang-ulang

sehingga dapat selesai dengan sempurna. Hal ini sesuai dengan Hadits

Nabi SAW “kamu lebih tau tentang urusan duniamu”.22

Dari  Hadits  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  manusia  berhak

untuk  membuat  dan  mencoba  sesuai  dengan  respon  yang  ada,  atau

bahkan membuat  respon baru.Al-Qur’an  sendiri  mengisyaratkan hal

tentang itu.

“Mereka  hanya  mengetahui  yang  lahir  (saja)  dari  kehidupan  dunia;
sedang  mereka  tentang  (kehidupan)  akhirat  adalah  lalai.  (Q-S;  Ar-
Rum; 7)

Adapun  metode  ketiga  yang  ditawarkan  Islamdalam  belajar

adalah berfikir. Sebenarnya dengan jalan berfikir manusi dapat belajar

dengan  cara  untuk  mencari  jalan  keluar  dari  problem-problemnya,

selain itu dapat mengungkapkan dan menganalisa berbagai peristiwa,

serta dapat menyimpulkan sehingga menemukan teori baru.

Sistem  belajar  dengan  metode  berfikir  bisa  dalam  bentuk

berdiskusi,  dan  meminta  pendapat  dari  para  ahli  adalah  salah  satu

faktor yang dapat memperjelas pemikiran.38

Al-Qur’an  sendiri  telah  mendorong  dan  memperjelas  konsep

tersebut dengan ayat yang menjelaskan tentang musyawarah:

“Dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan bersama”. (Q-S;
Ali Imran [3]: 159)
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Pada dasarnya metode musyawarah atau berdiskusi adalah upaya

untuk  mempertajam  daya  fikir  agar  kemampuan  intelek  manusia

semakin  berkembang  dan  berkualitas.  Jadi  ketiga  metode  yang

diterapkan oleh Islam (al-Qur’an) adalah berupa fase-fase yang harus

ditempuh dalam proses belajar.

C. KONSEP ORGANISASI  

1. Organsasi Dalam Persepktif Islam

Di dalam Islam Budaya merupakan norma, aturan atau nilai-nilai

yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh organisasi, selama norma

dan aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Al-Qur’an

dan Al-hadits.

Pengorganisasian atau organizing secara alamiah merupakan fase

kedua (setelah  planning) Disamping  secara  faktual,  dalam  tataran

syariah  dari  setiap  sistem  organisasi  besar  atau  sekecil

apapun.Dikatakan  secara  alamiah  sebab  fakta  organizing  tersebut

secara logical  ataupun  factual berlaku  dimanapun  dan  kapanpun

walaupun  dalam  bentuk  sederhana.23Semua  ini  merupakan  sistem

penciptaan  Allah  Swt  yang  bersifat  intangible (ada  fakta  sekalipun

tidak bisa diraba). Kalaulah seandainya terdapat organisasi yang tidak

menjalankan  fungsi  organizing (sekalipun  terdapat  planning  yang

komprehensif) maka tidak  akan  pernah  berjalan  atau  berhasil  secara

optimal melainkan hanya unsur kebetulan. Hal tersebut  dapat diambil
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dari  nash  Al  Quran  ataupun  ketauladanan  Rasulullah  Saw  dalam

berperilaku. Secara nash,  Allah swt berfirman dala Al Qur’an surat 

Ash-Shaff ayat 4 :23

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-
Nya  dalam  barisan  yang  teratur  seakan-akan  mereka  seperti  suatu
bangunan yang tersusun kokoh (Qs. Ash-Shaff:4)

Demikian  halnya  firman Allah  Swt dalam Al Qur’an  surat  At

Taubah ayat 71 :

Artinya  :  Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang
lain.  mereka  menyuruh  (mengerjakan)  yang  ma'ruf,  mencegah  dari
yang munkar,  mendirikan shalat,  menunaikan zakat dan mereka taat
pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
Sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana.(Qs.At
Taubah:71)

Jadi,  setidaknya  dua  ayat  dari  dua  surat  tersebut  memberikan

pelajaran  bagi  kaum  muslimin  terhadap  urgensinya  sebuah

pengorganisasian  untuk  mencapai  tujuan.  Ayat  tersebut  turun  dari

Allah Dzat yang Maha Pencipta,  Pengatur dan Maha Tahu sehingga

memberikan  pengajaran  pada  kaum muslim sebagai  sebuah  syariah

kehidupan.  Dan,  realitasnya  benar  adanya  tanpa  organisasi  maka

apapun tidak akan berjalan, bahkan justru kegagalan.
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2. Manfaat Organisasi

Sementara manfaat dari adanya organisasi adalah:25

a. Organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan

akan lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik.

b.  Organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Jika organisasi

itu  di  bidang  pendidikan,  maka  akan  turut  mencerdaskan

masyarakat serta membimbing masyarakat agar tetap menerapkan

nilai-nilai ajaran Islam.

c.  Organisasi  menawarkan  karier.  Karier  berhubungan  dengan

pengetahuan  dan  keterampilan.  Jika  kita  menginginkan  karier

untuk kemajuan hidup, berorganisasi dapat menjadi solusi.

d.  Organisasi  sebagai  cagar  ilmu  pengetahuan.  Organisasi  selalu

berkembang  seiring  dengn  munculnya  fenomena-fenomena

organisasi  tertentu.  Peran  penelitian  dan  pengembangan  sangat

dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nanti akan mengukir sejarah

ilmu pengetahuan.

e.  Dalam ajaran Islam, juga diperlukan organisasi. Rasulullah SAW

bersabda  bahwa  Shalat  berjama'ah  lebih  utama  daripada  shalat

sendirian 27 derajat.

Hadis ini mengisyaratkan tentang:

a.     Keutamaan shalat berjamaah

b.     Aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hidup secara

berjamaah  atau  berorganisasi  dengan  dipimpin  oleh  seorang
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pemimpm/imam  lebih  besar  keuntungannya  dari¬pada  tanpa

berorganisasi atau berjamaah.

Begitu  pula  pernyataan  Ali  bin  Abi  Thalib: "al-haqqu  bila

nizhamin sayaghlibuhu al-bathil bi nizhamin", (Kebenaran yang tidak

terorganisir  akan  dikalahkan  oleh  kebatilan  yang  terorganisir).

Pernyataan  ini  menunjukkan  begitu  pentingnya  organisasi  untuk

mewujudkan suatu tujuan, termasuk dalam menerapkan kebenaran.
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BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari  hasil  penelitian   yang   telah  dilakukan   di  Fakultas   Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Makassar:

1. Prestasi  Akademik  (IPK)  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran

Universitas  Muhammadiyah Makassar  Angkatn 2013 dengan frekuensi

yan kurang sebanyak 28 orang (35,4%) dan frekuensi yang baik terhadap

prestasi akademik (IPK) sebanyak 51 orang (64,6%).

2. Kegiatan  Intra  Kampus  (Organisasi)  pada  Mahasiswa  Fakultas

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatn 2013 dengan

jumlah 79 orang  memiliki frekuensi yang pasif terhadap kegiatan intra

kampus (organisasi) sebanyak 25 orang (31,6%) dan frekuensi yang aktif

terhadap kegiatan intra kampus (organisasi) sebanyak 54 orang (68,4%)

3. Penelitian  tentang  Hubungan  Tingkat  Keatifan  Kegiatan  Intra  Kampus

terhadap  Prestasi  Akademik  Fakultas  Kedokteran  Universitas

Muhammadiyah  Makassar  Angkatan  2013  diperoleh  hasil  yaitu  tingkat

keaktifan kegiatan intra  kampus berpengaruh secara bermakna terhadap

prestasi akademik dengan p value 0,046 (p<0,05) berdasarkan uji statistika

dengan metode uji Chi-Square.

4. Dalam  Al-Qur’an  juga  telah  dijelaskan  bahwa  Allah  akan

mengangkat tinggi kedudukan orang yang beriman dan orang yang diberi

ilmu. Orang-orang yang beriman diangkat kedudukannya oleh Allah dan

Rasul-Nya, sedangkan orang-orang yang berilmu diangkat kedudukannya

karena mereka dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain hal ini

sesuai surah al-Mujadalah ayat 11 .Selain itu pula Allah menyukai orang
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yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur, konteks perintah

untuk kita berorganisasi dalam orientasi surah As-Shaf Ayat 4

B. SARAN 

1. Bagi Institusi

Membantu mahasiswa untuk bisa meningkatkan prestasi akademiknya

dengan  memberikan  kebijakan  untuk  ikut  serta  dalam  menyukseskan

kegiatan intra kampus di Fakultas Kedokteran Makassar sebagai salah satu

faktor penunjang untuk peningkatan prestasi akademik.

2. Bagi Responden

Menjadikan  referensi  dan  penyemangat  untuk  ikut  serta  dalam

meningkatkan prestasi akademiknya dengan memanfaatkan ruang/wadah

kegiatan  intra  kampus  yang  dinaungi  oleh  Fakultas  Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Makassar.

3.   Bagi Peneliti
a. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan metode

wawancara  observasi   yang  lain  untuk  mendapatkan  hasil   yang

tidak  terlalu bersifat subjektif. 

b. Peneliti  juga  diharapkan  melakukan  penelitian  tambahan  untuk

memasukkan kegiatan organisasi yang bukan hanya dalam internal

kampus tetapi  organisasi   diluar  kampus sebagai  salah satu faktor

penunjang peningkatan prestasi akademik. 

c. Peneliti juga diharapkan  mencari penelitian dengan variabel yang

berbeda yang mempengaruhi prestasi belajar,  sehingga

memperbanyak kepustakaan yang ada.
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1. Distribusi  Karakteristik  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran  Universitas
Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Laki-Laki 21 26.6 26.6 26.6

Perempuan 58 73.4 73.4 100.0

Total 79 100.0 100.0

2. Distribusi  Karakteristik  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran  Universitas
Muhammadiyah  Makassar  Berdasarkan  Tingkat  Keaktifan  Kegiatan
Intra Kampus (Organisasi)

Organisasi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Pasif 25 31.6 31.6 31.6

Aktif 54 68.4 68.4 100.0

Total 79 100.0 100.0

3. Distribusi  Karakteristik  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran  Universitas
Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Prestasi Akademik (IPK)

IPK

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Kurang 28 35.4 35.4 35.4

Baik 51 64.6 64.6 100.0

Total 79 100.0 100.0



4. Hubungan Tingkat Keaktifan Kegiatan Intra Kampus Terhadap Prestasi
Akademik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Organisasi * IPK Crosstabulation

IPK Total

Kurang Baik

Organisasi

Pasif

Count 13 12 25

Expected Count 8.9 16.1 25.0

% within Organisasi 52.0% 48.0% 100.0%

% within IPK 46.4% 23.5% 31.6%

% of Total 16.5% 15.2% 31.6%

Aktif

Count 15 39 54

Expected Count 19.1 34.9 54.0

% within Organisasi 27.8% 72.2% 100.0%

% within IPK 53.6% 76.5% 68.4%

% of Total 19.0% 49.4% 68.4%

Total

Count 28 51 79

Expected Count 28.0 51.0 79.0

% within Organisasi 35.4% 64.6% 100.0%

% within IPK 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 35.4% 64.6% 100.0%

5. Uji Chi-Square 

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 4.382a 1 .036

Continuity Correctionb 3.387 1 .066

Likelihood Ratio 4.295 1 .038

Fisher's Exact Test .046 .034

Linear-by-Linear Association 4.326 1 .038

N of Valid Cases 79

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.86.

b. Computed only for a 2x2 table

6. Data Manual dari SPSS



No Organisasi IPK Jenis Kelamin
1 Aktif Baik Perempuan
2 Pasif Baik Perempuan
3 Aktif Baik Perempuan
4 Aktif Baik Perempuan
5 Pasif Kurang Perempuan
6 Aktif Baik Perempuan
7 Aktif Baik Perempuan
8 Aktif Baik Perempuan
9 Aktif Baik Perempuan
10 Aktif Baik Perempuan
11 Pasif Baik Perempuan
12 Aktif Baik Perempuan
13 Aktif Baik Perempuan
14 Aktif Baik Perempuan
15 Aktif Baik Laki-Laki
16 Aktif Kurang Laki-Laki
17 Aktif Kurang Laki-Laki
18 Aktif Baik Perempuan
19 Pasif Baik Laki-Laki
20 Aktif Kurang Laki-Laki
21 Aktif Baik Perempuan
22 Pasif Kurang Perempuan
23 Aktif Baik Perempuan
24 Aktif Kurang Perempuan
25 Aktif Baik Perempuan
26 Pasif Baik Perempuan
27 Aktif Baik Perempuan
28 Aktif Baik Laki-Laki
29 Aktif Baik Perempuan
30 Aktif Baik Laki-Laki
31 Aktif Baik Perempuan
32 Aktif Baik Laki-Laki
33 Pasif Kurang Perempuan
34 Pasif Kurang Perempuan
35 Aktif Baik Laki-Laki
36 Pasif Baik Perempuan
37 Pasif Baik Perempuan
38 Pasif Baik Perempuan
39 Aktif Baik Laki-Laki
40 Aktif Baik Laki-Laki
41 Aktif Kurang Perempuan



42 Pasif Kurang Perempuan
43 Aktif Baik Perempuan
44 Aktif Baik Perempuan
45 Pasif Baik Perempuan
46 Pasif Baik Perempuan
47 Aktif Baik Perempuan
48 Aktif Baik Perempuan
49 Aktif Baik Perempuan
50 Pasif Baik Perempuan
51 Pasif Baik Perempuan
52 Aktif Kurang Perempuan
53 Aktif Kurang Perempuan
54 Aktif Baik Laki-Laki
55 Pasif Baik Laki-Laki
56 Aktif Baik Perempuan
57 Aktif Baik Laki-Laki
58 Aktif Baik Laki-Laki
59 Aktif Kurang Perempuan
60 Aktif Kurang Perempuan
61 Aktif Baik Perempuan
62 Aktif Baik Laki-Laki
63 Aktif Kurang Laki-Laki
64 Aktif Baik Laki-Laki
65 Aktif Baik Perempuan
66 Aktif Baik Perempuan
67 Pasif Kurang Perempuan
68 Aktif Kurang Perempuan
69 Aktif Kurang Perempuan
70 Aktif Kurang Laki-Laki
71 Aktif Kurang Laki-Laki
72 Pasif Kurang Perempuan
73 Pasif Kurang Perempuan
74 Pasif Kurang Perempuan
75 Aktif Kurang Laki-Laki
76 Pasif Kurang Perempuan
77 Pasif Kurang Perempuan
78 Pasif Kurang Perempuan



PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Mahasiswa(i) Angkatan 2013 FK UNISMUH

Di Makassar

Dengan hormat,

Saya  Suci  Triana  Putri,  mahasiswi  Program  Studi  Pendidikan  Dokter

Fakultas  Kedokteran  Universitas  Muhammadiyah  Makassar  bermaksud

mengadakan  penelitian  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  “HUBUNGAN

TINGKAT  KEAKTIFAN  KEGIATAN  INTRA  KAMPUS  TERHADAP

PRESTASI  AKADEMIK  MAHASISWA  KEDOKTERAN  UNIVERSITAS

MUHAMADIYAH MAKASSAR ANGKATAN 2013”  Penelitian  ini  dilakukan

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Sehubungan dengan hal  tersebut,  maka saya  mohon kesediaan teman –

teman untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan dalam bentuk

kuesioner, Keikutsertaan teman-teman dalam mengisi kuesioner bersifat sukarela

dan  tidak  berpengaruh  pada  nilai  apapun.  Jawaban  yang  telah  teman  –teman

berikan akan dijamin kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan

penelitiian saja.

Semoga amal ibadah teman – teman mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 2 Desember 2016

    Pemohon

Suci Triana Putri
10542053713



FORMULIR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

Program Studi Pendidikan Dokter

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiya Makassar

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Semester :

IPK : 

Organisasi* :

Setelah  mendapatkan  keteragan  secukupnya  serta  menyedari  manfaat  dari
penelitian tersebut dibawah ini yang berjudul :

“HUBUNGAN  TINGKAT  KEAKTIFAN  KEGIATAN  INTRA  KAMPUS
TERHADAP  PRESTASI  AKADEMIK  MAHASISWA  KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAKASSAR ANGKATAN 2013” 

Dengan  sukarela  menyetujui  diikutsertakan  dalam  penelitian  di  atas  dengan
catatan  bila  suatu  waktu  merasa  dirugikan  dalam  bentuk  apapun,  berhak
membatalkan persetujuan ini serta bentuk untuk mengundurkan diri.

Makassar, 2 Desember  2016

Mengetahui 

      Yang menyetujui       Penanggung Jawab Penelitian

(                                     )                                           (                                   )

*organisasi apapun yang pernah/sedang diikuti



KUESIONER

HUBUNGAN  TINGKAT  KEAKTIFAN  KEGIATAN  INTRA  KAMPUS
TERHADAP  PRESTASI  AKADEMIK  MAHASISWA  KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAKASSAR ANGKATAN 2013

Petunjuk pengisian:

 Jawablah pertanyaan dari setiap bagian dengan satu jawaban yang

paling sesuai menurut saudara(i), sehingga tidak ada pertanyaan yang tidak

terjawab

 Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum anda

memulai untuk menjawabnya.

 Berilah  tanda  silang  (X)  atau  checklist  (√)  pada  kolom  yang

tersedia

Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan Anda. Setiap

responden  diharapkan memilih hanya 1 jawaban. Masing-masing pilihan

jawaban memiliki makna sebagai berikut:

- SL :  apabila jawaban tersebut menurut anda selalu

- SR : apabila jawaban tersebut menurut anda sering

- JR :  apabila jawaban tersebut menurut anda jarang

- TP : apabila jawaban tersebut menurut anda tidak pernah



No Pernyataan SL SR JR TP
1 Turut  serta  mengikuti  semua kegiatan yang

diprogramkan dalam organisasi yang diikuti
2 Terlibat secara aktif dalam kepanitiaan pada

suatu  kegiatan  yang  diagendakan  oleh
organisasi

3 Aktif  mencari  informasi  di  kesekretariatan
tentang segala hal yang berhubungan dengan
organisasi

4
Aktif menghadiri rapat rutin ataupun 
pertemuan kondisional yang diprogramkan 
organisasi

5
Aktif membayar iuran sesuai yang 
diprogramkan oleh organisasi

6
Turut member bantuan tanpa pamrih ketika 
organisasi kesulitan masalah financial

7
Aktif mencari donator untuk organisasi 
ketika organisasi membutuhkan tambahan 
dana.

8 Membantu  meringankan  beban  ketika  ada
anggota lain yang tertimpa musibah.

9 Aktif  menyumbangkan  ide  gagasan  atau
tanggapan  terhadap  permasalahan  yang
dibahas ketika rapat berlangsung.

10 Turut  aktif  dalam memikirkan  masa  depan
dan kemajuan organisasi

11 Berusaha  mencari  akar  permasalahan  dan
mencari solusi ketika terdapat permasalahan
dalam organisasi.

12 Mendahulukan  kepentingan  organisasi
daripada kepentingan individu.

13 Melaksanakan  keputusan  yang  telah
disepakati  bersama dengan penuh tanggung
jawab.

14 Berusaha menasehati anggota lain ketika 
semangatnya menurun.

15 Loyal pada organisasi semakin bertambah 
setelah mengikuti kegiatan.

No. Pertanyaan SL SR JR TP
16 Mudah memahami setiap perkuliahan
17 Mudah menanggapi materi disetiap 

perkuliahan.
18 Aktif mengikuti dan menghadiri diskusi yang



membahas tentang materi perkuliahan.
29 Aktif mengemukakan pendapat dan argument

ketika diskusi berlangsung
20 Aktif berkomunikasi dengan dosen (umum)
21 Aktif berkomunikasi dengan dosen 

pembimbing akademik
22 Dipercaya oleh dosen untuk memimpin 

presentasi di kelas perkuliahan.
23 Dipercaya menjadi ketua kelas dalam kelas 

perkuliahan
24 Mampu menyalurkan aspirasi di depan 

banyak mahasiswa
25 Mampu memimpin atau pemantik dalam 

diskusi.



DATA MAHASISWA:

Nama Lengkap :  Suci Triana Putri

Tanggal Lahir :  05 Januari 1995

Tahun Masuk :  2013

Peminatan :  Pendidikan Kedokteran

Nama Pembimbing Akademik :  dr. Samsani

Nama Pembimbing Skripsi :  dr.Ami Febrisa, M.Kes

JUDUL PENELITIAN:

HUBUNGAN  TINGKAT  KEAKTIFAN  KEGIATAN  INTRA  KAMPUS
TERHADAP  PRESTASI  AKADEMIK  MAHASISWA  KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAKASSAR ANGKATAN 2013

Menyatakan  bahwa yang  bersangkutan  telah  melaksanakan  tahap  ujian

usulan  skripsi,  penelitian  skripsi  dan  ujian  akhir  skripsi  untuk  memenuhi

persyaratan  akademik  dan  administrasi  untuk  mendapatkan  Gelar  Sarjana

Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,  27 Februari 2017

Mengesahkan,

Koordinator Skripsi

Juliani Ibrahim M.Sc, Ph.D



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama Lengkap :  Suci Triana Putri

Tanggal Lahir :  05 Januari 1995

Tahun Masuk :  2013

Perminatan :  Pendidikan Kedokteran

Nama Pembimbing Akademik :  dr. Samsani

Nama Pembimbing Skripsi :  dr.Ami Febriza, M.Kes

Menyatakan  bahwa  saya  tidak  melakukan  kegiatan  plagiat  dalam

penulisan usalan skripsi  saya yang berjudul :

HUBUNGAN  TINGKAT  KEAKTIFAN  KEGIATAN  INTRA  KAMPUS

TERHADAP  PRESTASI  AKADEMIK  MAHASISWA  KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAKASSAR ANGKATAN 2013

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka

saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Makassar, 27 Februari 2017

Suci Triana Putri

NIM 10542053713
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