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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal yang 

mempengaruhi pencapaian indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa tahun 

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Metode 

Penilitian ini menggunakan rancangan analitik kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Dengan melakukan pengukuran variabel independen 

dan variabel dependen pada saat yang sama. 

Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian dari 76 responden Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar diperoleh data yang menunjukkan dari 

tujuh variabel faktor eksternal diantaranya sikap dosen, hubungan kekasih, 

keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, fasilitas/sarana 

prasarana kampus, dan kegiatan organisasi yang memiliki pengaruh terhadap 

indeks prestasi kumulatif (IPK), dari tujuh variabel faktor eksternal diantaranya 

sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing 

akademik, fasilitas/sarana prasarana kampus, dan kegiatan organisasi enam 

diantaranya memiliki pengaruh terhadap pencapaian indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu 
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sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing 

akademik, dan fasilitas/sarana prasarana kampus, sedangkan organisasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas 

 

Kesimpulan 

Enam diantara tujuh variabel faktor eksternal memiliki pengaruh terhadap 

pencapaian indeks prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar yaitu sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan 

keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, dan fasilitas/sarana prasarana 

kampus, sedangkan organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks prestasi 

kumulatif mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 

Daftar Pustaka     : 20 (2004- 2014) 

 

Kata Kunci        : Faktor Eksternal, Indeks Prestasi Kumulatif 
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ABSTRACT 

EXTERNAL FACTORS AFFECTING THE ACHIEVEMENT OF INDEX 

CUMULATIVE OF THE FIRST YEAR STUDENTS AT MEDICAL 

FACULTY OF MUHAMMADIYAH MAKASSAR UNIVERSITY 

Objective 

This study aims to determine the external factors that influence the 

achievement of grade point average on a first-year student of Faculty of Medicine, 

University of Muhammadiyah Makassar. 

Method 

This research uses quantitative analytical design with cross sectional 

approach. By measuring the independent variables and the dependent variable at 

the same time. 

 

Result 

Based on the results of 76 respondents Faculty of Medicine, University of 

Muhammadiyah Makassar obtained data showing seven variable external factors 

including the attitude of the lecturers, relationship lover, family circumstances, 

class schedules, academic supervisor, facilities / infrastructure campuses, and 

organizational activities that have an influence on the index cumulative grade 

point, of seven variables external factors including the attitude of the lecturers, 

relationship lover, family circumstances, class schedules, academic supervisor, 

facilities / infrastructure campuses, and activities of the organization six of which 

have an influence on the achievement of cumulative grade students of the Faculty 
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of Medicine, University of Muhammadiyah Makassar is the attitude of lecturers, 

relationship lover, family circumstances, class schedules, academic counselors, 

and facilities / infrastructure campus, while the organization does not have an 

influence on the cumulative grade students of the Faculty of Medicine, University 

 

Conclusion 

Six of the seven variable external factors have an influence on the 

achievement of cumulative grade students of the Faculty of Medicine, University 

of Muhammadiyah Makassar is the attitude of lecturers, relationship lover, family 

circumstances, class schedules, academic supervisor, and facilities / infrastructure 

campus, while the organization does not have an influence on the performance 

index cumulative students of the Faculty of Medicine, University of 

Muhammadiyah Makassar. 

  

 

References     :20 (2004 - 2014) 

 

Keywords   : External Factors, Grade-point Average 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi seperti saat ini, Indonesia yang merupakan salah satu 

negara yang mengalami perubahan menuntut masyarakat Indonesia menjadi 

lebih kompeten terutama dalam bidang pendidikan. Indonensia dihadapkan 

dengan adanya ASEAN Economic Community (AEC), sehingga Masyarakat 

Indonesia harus siap menghadapinya karena sistem pasar bebas akan memasuki 

Negara Indonesia, dimana persaingan bisnis bukan hanya diantara Masyarakat 

Indonesia tetapi juga sesama Masyarakat di wilayah ASEAN. Oleh karena itu 

perlu mempersiapkan sumber daya masusia (SDM) yang terampil dan 

berkompeten sehingga dapat bersaing di tingkat ASEAN yaitu dengan 

menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi yang baik. 

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan diri. Melalui lembaga pendidikan setiap 

orang dapat meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, untuk 

meningkatkan potensi tersebut seseorang harus bisa mencapai sebuah prestasi 

yang sesuai dengan bidang keahliannya. Peningkatan prestasi yang sesuai 

dengan bidang keahlian dapat dicapai dengan meningkatkan sebuah prestasi 

belajar. Peningkatan sebuah prestasi yang memuaskan serta tercapainya tujuan 

pendidikan adalah harapan bagi setiap mahasiswa yang mengikuti proses 
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pendidikan. Tugas mahasiswa untuk mencapai prestasi dan tujuan pendidikan 

adalah melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang berlangsung dengan 

baik akan membantu tercapainya sebuah prestasi yang memang sesuai dengan 

potensi dan keahlian yang dimiliki. Beberapa aspek keahlian yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa adalah keahlian dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik
(1)

. 

Mahasiswa perlu menentukan arah perkuliahan agar dapat berhasil dalam 

studi. Setelah itu perlu ditentukan pula strategi untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Mahasiswa harus mampu mempunyai indeks prestasi komulatif 

(IPK) yang baik. Meskipun itu bukan satu-satunya penentu dalam mencari 

kerja namun hal inilah yang akan dilihat pertama kali oleh pihak yang 

mengadakan rekrutmen. Apabila dari IPK saja tidak memenuhi syarat maka 

kemungkinan besar tidak akan dipanggil untuk mengikuti tes berikutnya. 

Secara umum IPK yang dipersyaratkan adalah 2.75 dan yang ideal adalah 3.25 

namun persaingan yang begitu ketat banyak pihak yang mulai mematok IPK 

minimal 3.00. Jadi diharapkan mahasiswa untuk dapat mencapai IPK yang baik 

setidaknya bisa mencapai IPK 3.00
(1)

. 

Untuk menghasilkan output yang berkualitas dalam proses pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kegiatan belajar. Keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar dapat diketahui dari prestasi yang dicapai oleh 

mahasiswa, dikarenakan prestasi belajar merupakan hasil yang telah dilakukan 

atau dikerjakan. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat 

dicapai pada saat atau periode tertentu. Belajar yang efektif dapat membantu 
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mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan 

tujuan instruksional yang ingin dicapai
(1)

. 

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia 

Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi, bagian 

kelima standar penilaian pembelajaran menyatakan bahwa standar penilaian 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 

dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran 

(a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; (b) huruf B 

setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; (c) huruf C setara dengan angka 

2 (dua) berkategori cukup; (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori 

kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat 

kurang
(2)

. 

Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam 

besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf 

setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi 

dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
(2)

. 

Adapun standar ketetapan IPK mahasiswa dan kelulusan menurut Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai berikut
(3)

: 
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Tabel 1.1 Standar Ketetapan IPK Mahasiswa Dan Kelulusan Menurut 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) 

Nilai Standar Ketetapan IPK BAN PT 

4 IPK > 3.00 

3 2.75 < IPK ≤ 3.00 

2 2.50 < IPK ≤ 2.75 

1 2.25 < IPK ≤ 2.50 

0 2.00 < IPK ≤ 2.25 

(Sumber: Data Sekunder, Standar Aturan IPK BAN PT) 

Nilai IPK merupakan salah satu indikator keberhasilan mahasiswa 

selama melaksanakan perkuliahan, walaupun tidak mutlak, namun dapat 

diasumsikan bahwa seseorang yang memiliki IPK yang baik maka memiliki 

kemampuan yang baik dalam akademik dan akan berpengaruh baik bagi 

perkembangannya di dunia kerja
(4)

. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa, 

baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Sebagaimana hasil penelitian 

yang dilakukan tahun 2014, Variabel faktor internal terhadap prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar sebesar 0,630 atau positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel faktor internal berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar. Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien 

regresi linier berganda untuk variabel faktor internal terhadap prestasi belajar 

diperoleh thitung > ttabel yaitu 3.962 > 1,983 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 

Sumbangan relatif sebesar 52,95% dan sumbangan efektif sebesar 19,80%. 
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Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi faktor internal akan 

semakin tinggi prestasi belajar, begitu juga sebaliknya semakin rendah faktor 

internal maka semakin rendah pula prestasi belajar
(5)

. 

Hasil uji hipotesis diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

faktor eksternal terhadap prestasi belajar sebesar 0,352 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel faktor eksternal berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar. Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier 

berganda untuk variabel faktor eksternal terhadap prestasi belajar diperoleh 

hitung > tabel yaitu 3,658 > 1,983 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 

Sumbangan relatif sebesar 47,44% dan sumbangan efektif sebesar 17,74%. 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi faktor eksternal akan 

semakin tinggi prestasi belajar, begitu juga sebaliknya semakin rendah faktor 

eksternal maka semakin rendah pula prestasi belajar
(5)

. 

Berdasarkan data dari bidang akademik kemahasiswaan, data tersebut 

menunjukkan bahwa IPK mahasiswa mengalami penurunan pada tahun 

pertama. 

Melihat penurunan IPK yang semakin turun pada mahasiswa yang 

semakin tinggi tingkatanya, peneliti mencoba mencari penyebab yang berasal 

dari luar pribadi individu tersebut, karena dari segi faktor internal mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Makassar memiliki minat yang tinggi 

untuk belajar di  Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Makassar , sesuai 

dengan penelitian sebelumnya pada tahun 2010 yang berjudul “Hubungan 

Antara Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi 
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Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Makassar. Oleh 

karena itu, apakah ada faktor lain dalam hal ini berasal dari luar individu 

tersebut yang menyebabkan penurunan IPK di tahun-tahun pertama mereka di 

Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Makassar. Faktor eksternal tersebut 

diantaranya sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, 

pembimbing akademik, fasilitas/sarana prasarana kampus, dan kegiatan 

organisasi memiliki peran dalam mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa. 

B. Rumusan Masalah 

Indeks prestasi kumulatif sebagian besar menggambarkan hasil dari 

pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu indeks prestasi kumulatif sangatlah 

penting bagi mahasiswa. Namun, indeks prestasi kumulatif dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor dan  faktor eksternal merupakan salah satu yang dapat 

mempengaruhi indeks prestasi. Jadi, perlu diketahui faktor eksternal yang 

mempengaruhi pencapaian indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa tahun 

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal yang 

mempengaruhi pencapaian indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa tahun 

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah sikap dosen, hubungan kekasih, masalah 

keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, fasilitas/sarana prasarana 
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kampus, dan kegiatan organisasi dapat mempengaruhi minat dan motivasi 

belajar mahasiswa sehingga berdampak pada indeks prestasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Penilitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Fakultas 

Dengan penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan ide untuk 

membuat kegiatan dan bimbingan bagi mahasiswa tahun pertama yang 

berguna untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa 

2. Mahasiswa 

Menjadi informasi penting untuk dapat meningkatkan prestasi dari 

mahasiswa dan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kulitas diri. 

3. Peneliti 

Menambah pengetahuan dan informasi serta dapat berguna untuk 

meningkatkan kualitas prestasi diri sendiri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum 

Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang 

memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Di universitas diajarkan 

berbagai bidang industri, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya merupakan sub-

sub dari ilmu pengetahuan spesifik yang menjelma dalam bentuk fakultas
(6)

. 

Di universitas yang ada di negara kita ini terdapat berbagai macan 

fakultas yang dimiliki seperti fakultas ilmu kedokteran, fakultas ilmu keguruan 

dan ilmu pendidikan, fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas hukum, dan 

fakultas lainnya dengan disiplin ilmu yang berbeda dan diharapkan dapat 

menumbuh kembangkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa yang 

belajar disana yang sesuai dengan minat masing-masing individu
(6)

. 

Dalam tingkatan universitas perwujudan nilai dapat dilihat dalam indeks 

prestasi kumulatif (IPK) yang dilambangkan dengan rentang angka nol sampai 

dengan empat. Semakin besar perolehan angka yang mahasiswa peroleh 

semakin baik prestasi akademik yang mereka ukir. Mengingat begitu banyak 

pilihan fakultas yang tersedia universitas diharapkan dapat menampung setiap 

minat mahasiswa yang ada sehingga dapat memperoleh prestasi akademik 

yang tinggi di fakultas yang ia tempuh
(6)

. 
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Sesuai dengan definisi mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(KBBI), bahwa mahasiswa merupakan individu yang belajar di 

perguruan tinggi. Sebagian mahasiswa masuk ke dalam kategori remaja akhir 

(18-21 tahun), namun sebagian pula terkategori sebagai dewasa awal pada 

periode pertama (22-28 tahun). Sebagai seorang remaja, mahasiswa pun 

dituntut untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya
(7)

. 

Mahasiswa tahun pertama adalah mahasiswa peralihan dari SMA menuju 

perkuliahan. Tuntutan akademis yang tinggi dirasakan oleh para mahasiswa 

tahun pertama. Pada tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut untuk aktif 

dalam proses belajar mengajar melalui media yang ada, seperti perpustakaan, 

jurnal, maupun internet. Semua tugas yang diberikan di pendidikan tinggi 

umumnya menuntut mahasiswa untuk mencari literatur lain dan 

mengembangkan pola pikirnya sendiri guna penyelesaian tugas secara efektif. 

Keberhasilan mahasiswa dalam bidang akademik ditandai dengan prestasi 

akademik yang dicapai, ditunjukkan melalui indeks prestasi (IP) maupun 

indeks prestasi kumulatif (IPK)
(8)

. 

Prestasi akademik merupakan suatu proses untuk menentukan nilai 

belajar siswa melalui kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut dilambangkan 

dengan nilai, kata, atau symbol
(9)

. Indeks prestasi (IP) merupakan ukuran 

keberhasilan seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikannya selama 

masa satu ujian. Sedangkan indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan ukuran 
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keberhasilan seorang mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah. 

Oleh karena itu IP maupun IPK merupakan poin utama dalam menentukan 

prestasi belajar seorang mahasiswa. Menurut Bernardin dan Russel prestasi 

adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan 

tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu, sedangkan prestasi 

belajar adalah hasil pencapaian seseorang dalam bidang pengetahuan, 

keterampilan, dan tingkah laku yang ditunjukkan dengan angka yang diberikan 

oleh pengajar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

mahasiswa. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal yaitu 

faktor yang bersumber dari dalam diri mahasiswa dan faktor eksternal yaitu 

faktor yang bersumber dari luar diri mahasiswa. Faktor internal seperti kurang 

lengkapnya anggota tubuh atau kondisi tubuh (kesehatan dan cacat tubuh), 

selain itu dapat pula faktor psikologis yaitu berupa kecerdasan (IQ), minat, 

perhatian, bakat, motif, dan lain-lain. Adapun faktor eksternal, turut pula 

menentukan terhadap kondisi belajar, seperti lingkungan keluarga (orang tua, 

suasana rumah dan kondisi ekonomi keluarga), faktor lingkungan sekolah 

(kurikulum, hubungan sosial antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, alat 

pelajaran, pelaksanaan disiplin sekolah, keadaan sekolah dan sebagainya) dan 

bentuk kehidupan atau lingkungan di masyarakat, corak kehidupan 

tetangga
(10)(11)(12)(13)

. 

Faktor eksternal yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya sikap 

dosen, hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing 

akademik, fasilitas/sarana prasarana kampus, dan kegiatan organisasi.  
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Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dosen 

memiliki peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak pelaksana 

keseluruhan proses pendidikan. Dosen bertanggung jawab terhadap proses 

belajar mengajar, oleh karena itu dalam upaya meningkatan mutu pendidikan 

tinggi dosen memegang peranan dan kedudukan kunci dalam keseluruhan 

proses pendidikan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai (dosen) dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
(14)

. 

Pacaran atau dating adalah interaksi heteroseksual yang didasari rasa 

cinta, kasih dan saying serta saling memberi dan melengkapi pasangannya 

yang bersifat permanen
(15)

. 

Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi 

terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, 

merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orangyang 

mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan 

perkawinan, dan adopsi
(16)

. 

Jadwal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian waktu 

berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau table kegiatan atau 

rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. 
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Penjadwalan kuliah adalah masalah penempatan waktu dan ruangan pada 

sejumlah kuliah, dan kegiatan akademik sejenis yang berhubungan dengan 

kapasitas ruang, waktu yang dibutuhkan, dan toleransi untuk ketersediaan 

dosen
(17)

. 

Kepenasehatan akademik adalah usaha-usaha bimbingan yang dilakukan 

oleh Dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa yang menjadi tanggung 

jawab bimbingannya. Aktivitas-aktivitas ini membantu mahasiswa dalam 

merencanakan program studi, pemecahan maslah-masalah khusus masalah 

pendidikan dan pengembangan potensi dirinya menuju arah tercapainya hasil 

pengembangan potensi dan hasil belajar yang optimal. Kata bantu diatas 

mengandung unsur pengarahan/pengaruh Dosen Penasehat Akademik kepada 

mahasiswa bimbingannya
(18)

. 

Sarana Pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar 

mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media 

Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud 

dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses 

belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian 

tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancer, teratur, efektif dan efisien. 

Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman
(19)

. 

Organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi arti 

statis dan organisasi dalam arti dinamis.  
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1. Organisasi Dalam Arti Statis  

Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai sesuatu 

yang tidak bergerak atau diam. Melihat organisasi sebagai sesuatu yang 

tidak bergerak berarti melihat organisasi itu seperti yang tergambar dalam 

bagan (organogram) yang beraneka ragam.  

Ada berbagai macam pandangan tentang organisasi dalam arti statis, 

antara lain sebagai berikut :  

a. Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti :  

1) Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya 

2) Organisasi merupakan wadah daripada sekelompok orang (group of 

people) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

3) Organisasi sebagai wadah atau tempat di mana administrasi dan 

manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan 

menajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi 

dan manajemen.  

b. Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat 

formal seperti yang tergambar dalam suatu bagan dengan 

mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut 

member gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh 

orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-

masing.  
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c. Organisasi dipandang sebagai saluran hirarki kedudukan atau jabatan 

yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, 

garis komando dan garis tanggungjawab.  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti statis 

merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen 

berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang saluran hirarki daripada 

kedudukan, jabatan wewenang, garis komando dan tanggungjawab.  

2. Organisasi Dalam Arti Dinamis  

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai 

suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Memandang 

organisasi sebagai organisme yang dinamis berarti memandang organisasi 

tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu 

dari segi isinya. Isi daripada organisasi adalah sekelompok orang-orang 

yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain 

organisasi dalam arti dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang 

ada didalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian 

terdapat berbagai macam pandangan tentang organisasi dalam arti dinamis, 

sebagai berikut :  

a. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu selalu bergerak 

mengadakan pembagian tugas atau pekerjaan sesuai dengan system yang 

telah ditentukan serta sesuai pula dengan lingkup daripada organisasi itu. 
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b. Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi itu dari segi 

isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi dalam arti dinamis menyoroti 

unsur manusia yang ada di dalamnya. Manusia merupakan unsur 

terpenting dari seluruh unsur organisasi karena hanya manusialah yang 

memiliki sifat kedinamisan.  

Organisasi dalam arti dinamis selalu diharapkan kepada dua macam 

kemungkinan, yaitu :  

a. Kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang, yaitu berarti organisasi 

selalu bergerak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan zaman. 

Pertumbuhan dan perkembangan organisasi dapat bersifat kuantitatif dan 

kualitatif. Yang lebih penting adalah pertumbuhan dan perkembangan 

organisasi yang bersifat kualitatif.  

b. Kemungkinan organisasi itu akan mati. Hal ini merupakan ancaman dan 

tantangan yang mau tidak mau harus dapat diatasi.  

Kematian organisasi merupakan tantangan dalam arti bahwa orang-

orang yang tergabung dalam organisasi itu diharapkan dengan berbagai 

masalah atau persoalan dalam tingkat atau kadar persoalan yang berbeda-

beda. Setiap masalah harus dapat diatasi, karena apabila tidak dapat diatasi 

akan menjadi hambatan atas jalannya organisasi. Kematian organisasi 

merupakan ancaman, yang berarti segenap aspirasi yang ditampung dalam 

organisasi akan bubar berantakan. Ancaman kematian suatu organisasi dapat 

bersumber dari dalam maupun dari luar. Ancaman yang datang dari dalam 
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adalah ancaman yang datangnya dai anggota sendiri, misalnya: para anggota 

bersifat statis, tidak mau menerima perubahan (metode) baru, tidak ada rasa 

memiliki dari para anggota dan lain sebagainya.  

Ancaman yang datangnya dari luar adalah anacaman yang datangnya 

dari berbagai organisasi lain dalam bentuk persaingan, baik secara wajar 

(persaingan sehat) maupun secara tidak sehat (tidak wajar), baik persaingan 

itu dilakukan secara terbuka (terang-terangan) maupun secara tertutup 

(terselubung).  

Dengan demikian organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi 

selalu bergerak, tumbuh dan berkembang untuk mempertahankan 

eksistensinya. bergerak, tumbuh dan berkembangnya organisasi pada 

dasarnya merupakan kenyataan hidup.  

Dari uraian di atas kita dapat mengatakan bahwa organisasi dalam arti 

dinamis merupakan proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung 

dalam suatu wadah tentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah 

disampaikan secara bersama pula. Proses adalah langkah-langkah yang 

harus dilalui. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam usaha mencapai 

tujuan bersama dimulai dari proses perencanaan (planning), proses 

pengorganisasian (organizing), pemberian motivasi (motivating), proses 

pengawasan (controlling) dan proses pengambilan keputusan (decision 

making). Proses tersebut sering disebut sebagai fungsi manajemen sehingga 

organisasi dalam arti dinamis disebut pula organisasi sebagai fungsi, yaitu 

organisasi yang member kemungkinan manajemen untuk bergerak. 



21 
 

Organisasi sebagai proses juga memandang organisasi dari segi 

interaction antara orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Interaksi 

yang terjadi di dalam organisasi dapat berlangsung secara formal 

(hubungan-hubungan formal), dan secara informal (hubungan-hubungan 

informal)
(20)

. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Konsep Pemikiran 

Ket: 

    = Yang tidak diteliti 

    = Yang diteliti 

 

Yang mempengaruhi: 

 Kurang lengkapnya 
anggota tubuh atau 

kondisi tubuh 

(kesehatan dan cacat 

tubuh). 

 Kondisi psikologis, 
berupa kecerdasan 

(IQ), minat, 

perhatian, bakat, 

motif, dan lain-lain 
minat, motivasi, 

Yang mempengaruhi: 

 lingkungan keluarga 
(orang tua, suasana 

rumah dan kondisi 

ekonomi keluarga). 

 faktor lingkungan 
sekolah (kurikulum, 

hubungan sosial antar 

guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, 

alat pelajaran, 

pelaksanaan disiplin 

sekolah, keadaan 

sekolah dan 

sebagainya) 
 bentuk kehidupan 

atau lingkungan di 

masyarakat, corak 

kehidupan tetangga 

Faktor 

Internal 

Faktor 

Eksternal 

IPK 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Konsep Pemikiran 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka 

konsep pemikiran penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen 

Variable dependen dari penelitian ini adalah indeks prestasi kumulatif 

2. Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini adalah faktor eksternal: sikap dosen, 

hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, 

fasilitas/sarana prasarana kampus, dan kegiatan organisasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka konsep pemikiran 

 

 

 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Faktor Eksternal 
Indeks Prestasi 

Kumulatif 
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B. Defenisi Operasional 

Variabel 

Dependen 

Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 

Kategori  Skala  

Indeks 

Prestasi 

Kumulatif 

Perolehan hasil 

akademik yang 

diukur dari indeks 

prestasi mahasiswa 

Angket  Dengan pujian  

(3.51 -4.00)  

 Sangat 

memuaskan 

(2.76-3.50) 

 Memuaskan 

(2.00-2.75) 

 Kurang 

memuaskan 

(1.00-1.99)  

Ordinal 

 

Variabel 

Independen 

Definisi Operasional 

Alat 

Ukur 

Kategorik Skala  

Sikap 

Dosen 

Cara dosen 

membawakan materi 

perkuliahan 

Angket   Mudah dipahami 

( ≥ 50 % ) 

 Tidak mudah 

dipahami  

( < 50 % ) 

Nominal  

Hubungan Menjalani hubungan Angket   Menjalin Nominal  
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kekasih dengan lawan jenis 

selama menjadi 

mahasiswa Fakultas 

Kedokteran  

hubungan kekasih 

( ≥ 50 % )  

 Tidak Menjalin 

hubungan kekasih 

( < 50 % ) 

Keadaan 

keluarga 

Segala situasi dan 

kondisi di dalam 

keluarga 

Angket   Harmonis 

( ≥ 50 % ) 

 Tidak harmonis 

Nominal  

Jadwal 

kuliah 

Segala aktivitas 

perkuliahan yang 

terjadwal 

Angket   Berubah-ubah  

( ≥ 50 % ) 

 Tidak berubah-

ubah 

( < 50 % ) 

Nominal  

Pembimbing 

akademik 

Seseorang yang 

memberi arahan dan 

masukkan mengenai 

akademik 

Angket   Aktif  

( ≥ 50 % ) 

 Pasif  

( < 50 % ) 

Nominal  

Sarana 

prasarana 

kampus 

Segala bentuk 

fasilitas yang 

mendukung proses 

belajar mengajar 

Angket   Terpenuhi  

( ≥ 50 % ) 

 Tidak terpenuhi 

( < 50 % ) 

Nominal  

Kegiatan Aktifitas berlembaga Angket   Memiliki Nominal  
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organisasi mahasiswa diluar 

jam perkuliahan 

organisasi 

( ≥ 50 % ) 

 Tidak memiliki 

organisasi 

( < 50 % ) 

 

C. Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian 

indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Ha : Ada pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian indeks 

prestasi kumulatif pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penilitian ini menggunakan rancangan analitik kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Dengan melakukan pengukuran variabel 

independen dan variabel dependen pada saat yang sama. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 

sampai dengan bulan Januari 2016. 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa angkatan 2013 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Sampel  

Dalam penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling pada 

mahasiswa angkatan 2013 semester 5 dengan memilih 76 orang dari 99 

mahasiswa angkatan 2013. 

3. Kriteria Seleksi 

Kriteria seleksi terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria ekslusi yang 

masing-masing memiliki pernyataan. 
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a. Kriteria Inklusi 

1) Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

2) Mahasiswa dari angkatan 2013 

3) Mengikuti blok semester I, II dan III secara lengkap 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Tidak mengisi kuisoner secara lengkap 

2) Pernah cuti di semester I, II atau III dan belum mengambilnya kembali 

3) Nilai mata kuliah  semester I, II atau III belum keluar seluruhnya 

4. Besar Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode 

simple random sampling yaitu dengan menggunakan 

   |
(   √       √          )

     
|

 

 

Diketahui:  

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan. 

   = Deviat baku alfa pada derajat kepercayaan 95% yaitu sebesar 1,960. 

   = Deviat baku beta pada derajat kepercayaan 80% yaitu sebesar 0,842 

P = Proporsi rata-rata ((P1+P2)/2). 

P1 = Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgemen peneliti. 

P2 = Proporsi efek pada kelompok tanpa faktor resiko  (dari pustaka) 
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P1 – P2 = Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna yaitu sebesar 

0,2  

Jadi,  

   |
(      √                  √                     )

         
|

 

 

   |
(      √           √           )

   
|

 

 

   |
(      √           √     )

   
|

 

 

   |
(                            )

   
|

 

 

   |
(            )

   
|

 

 

   |
     

   
|
 

 

   |    |  

   75,8 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan. 

   = Deviat baku alfa pada derajat kepercayaan 95% yaitu sebesar 

1,960 

   = Deviat baku beta pada derajat kepercayaan 80% yaitu sebesar 

0,842 
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P = Proporsi rata-rata ((P1+P2)/2); 0,37 + 0,17 / 2 = 0,27 

P1 = P2 + 0,2 = 0,17 + 0,2 = 0,37 

P2 = 0,17 (penelitian sebelumnya) 

P1 – P2 = Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna yaitu sebesar 

0,2 

Q = 1 – P  = 1 – 0,27 = 0,73 

Q1 = 1 – P1 = 1 – 0,37 = 0,63 

Q2  = 1 – P2 = 1 – 0,17 = 0,83 

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

76  orang. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari laporan , 

transkrip, arsip yang relevan dengan permasalah penelitian berdasarkan 

hasil IPK. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data primer didapatkan dari variabel problema sosial pribadi yang 

dikumpulkan melalui angket berupa kuisioner  
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2. Data sekunder didapatkan dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa 

FK Unismuh Angkatan 2013 semester 1, 2 dan 3 

F. Pengolahan dan Penyajian Data 

1. Pengolahan Data 

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah 

dengan menggunakan aplikasi computer SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions) for windows versi 21 melalui prosedur seperti berikut;
(12) 

a. Editing 

Editing bertujuan untuk meneliti kembali jawaban menjadi lengkap. 

Editing dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau 

ketidaksengajaan kesalahan pengisian dapat segera dilengkapi atau 

disempurnakan. Editing dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan 

data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang 

dikumpulkan.
 

b. Coding 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk 

angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu 

informasi atau data yang akan dianalisis. 

c. Entry (Penginputan Data) 

Pada tahap ini dilakukan pemasukan data-data yang sudah 

dikumpulkan kedalam program komputer untuk proses analisis. 
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d. Cleaning (Pembersihan Data) 

Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan data untuk mengidentifikasi 

dan menghindari kesalahan sebelum data di analisa. Proses cleaning 

diawali dengan menghilangkan data yang tidak lengkap. 

2. Penyajian Data 

Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, tabel, 

distribusi frekuensi disertai interpretasi. 

G. Analisis Data 

1. Analisis univariat  

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel penelitian. Analisis 

univariat berfungsi untuk mengetahui gambaran data yang dikumpulkan 

misalnya dalam bentuk distribusi frekuensi. 

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen 

dengan dependen dalam bentuk tabulasi silang antara kedua variabel 

tersebut. Menggunakan uji statistic Chi-square 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. 
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H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Alur Penelitian 

I. Etika Penelitian 

1. Sebelum memberikan persetujuan tertulis, penulis akan memberikan 

penjelasan secara lisan mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

2. Setiap subjek akan dijamin kerahasiaan atas informasi yang diberikan. 

3. Sebelum melakukan penelitian, maka peneliti akan meminta izin kepada 

institusi terkait. 

Mahasiswa 

angakatan 2013 

Kuisoner 

Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 

Kegiatan 

Organisasi 

Fasilitas/sarana 

Prasarana kampus 

Pembimbing 

Akademik 

Jadwal 

Kuliah 

Keadaan 

Keluarga 

Hubungan 

Kekasih 

Sikap 

Dosen 

Tabulasi Data 

Hasil Penelitian 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 13 sampai tanggal 14 Februari 

2016 pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Jumlah responden sebagai sampel 

penelitian adalah 76 orang dengan menggunakan Simple Random Sampling dan 

setelah dilakukan inklusi dan ekslusi maka didapatkan sampel sebanyak 76 orang. 

Pengumpulan data dengan menggunakan angket berupa kuisioner dan data 

mahasiswa yang didapatkan dari bidang akademik kemahasiswaan. 

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang terdiri 

atas 89 item pernyataan tentang sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan keluarga, 

jadwal kuliah, pembimbing akademik, fasilitas/sarana prasarana kampus, dan 

kegiatan organisasi. Kuesioner dibagikan kepada setiap responden dan kemudian 

mengisinya 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 16.0 for windows. Selanjutnya hasil penelitian secara 

lengkap akan disajikan dalam bentuk tabel meliputi karakteristik responden, 

analisa data univariat terhadap setiap variabel untuk menghasilkan distribusi 

frekuensi dan analisa data bivariat untuk melihat hubungan antara variabel 
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indipenden dengan variabel dependen dengan menggunakan uji chi-square, 

dimana nilai kemaknaan α = 0,05.  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Makasar adalah kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini berbatasan 

dengan selat Makassar disebelah barat, sebelah utara berbatasan dengan 

Kepulauan Pangkajene, disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros 

dan disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa. Makassar memiliki 

wilayah seluas 175,11 km
2
 dan penduduknya kurang lebih sebesar 1,25 juta 

jiwa. Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan dan 142 

kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Salah satu kecamatan yang ada di 

Kota Makassar adalah Rappocini. Jalan Sultan Alauddin merupakan salah satu 

nama jalan yang berada pada kecamatan tersebut. 

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kota Makassar yaitu TK 237 unit, 

SD 441 unit, SMP 153 unit, SMA 175 unit, dan perguruan tinggi sebanyak 33 

unit. Terdapat tiga perguruan tinggi yang membuka program pendidikan dokter 

di Makassar, salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Lokasi penelitian adalah di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar (FK Unismuh Makassar) yang berada pada area 

Makassar khususnya di Jalan Sultan Alauddin atau dikenal dengan 

Tala’Salapang. FK Unismuh Makassar merupakan perguruan tinggi swasta 

yang bermitra dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar 

yang didirikan pada tahun 2008. 
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Penelitian dilaksanakan di FK Unismuh Makassar  pada saat akhir 

semester dan banyak perkuliahan kejuruan sudah berakhir, namun perkuliahan 

mata kuliah umum masih berlangsung seminggu sekali tiap mata kuliah umum 

dan biasanya dibagi menjadi dua kelas, sehingga angkatan 2013 sebagai 

responden banyak yang hadir di tempat. Namun dari 99 orang mahasiswa 

angkatan 2013, 76 orang yang menjadi responden terpenuhi.  

Tabel 5.1 Jumlah Mahasiswa Menurut Jenis Kelamin di Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 

Ajaran 2015/2016 

Tahun Ajaran 
Jenis Kelamin 

N 
Laki-laki Perempuan 

2012 30 69 99 

2013 28 71 99 

2014 8 42 50 

2015 14 45 59 

N 80 227 307 

(Sumber: Data Sekunder, Februari 2016) 

B. Karakteristik Responden 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden 

 Variabel N % 

 Jenis Kelamin 

- Laki-Laki 

- Perempuan 

 

25 

51 

 

32,9 

67,1 

 Jumlah 76 100 

 (Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah responden perempuan 51 orang 

(67,1%) dimana terdapat tiga kali lipat dari jumlah responden laki-laki yang 

terdiri dari 25 orang (32,9%). Dari 99 orang mahasiswa angkatan 2013, 76 

orang yang menjadi responden terpenuhi. 
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C. Analisis Univariat 

Untuk distribusi responden berdasarkan faktor eksternal diantaranya, 

sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing 

akademik, fasilitas/sarana prasarana kampus, kegiatan organisasi dan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.3  Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan Indeks Prestasi 

Kumulatif dan Faktor Eksternal pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

No. Variabel N % 

Indeks Prestasi Kumulatif   

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

- Memuaskan 

- Kurang Memuaskan 

 

18 

58 

 

23,7 

76,3 

 Jumlah 76 100 

Faktor Eksternal   

1. Sikap Dosen 

- Mudah Dipahami 

- Tidak Mudah Dipahami 

 

18 

58 

 

23,7 

76,3 

 Jumlah 76 100 

 2. Hubungan Kekasih 

- Menjalin Hubungan Kekasih 

- Tidak Menjalin Hubungan Kekasih 

 

38 

38 

 

50,0 

50,0 

 Jumlah 76 100 

 3. Keadaan Keluarga 

- Harmonis 

- Tidak Harmonis 

 

22 

54 

 

28,9 

71,1 

Jumlah 76 100 

4. Jadwal Kuliah 

- Tidak Berubah-ubah 

- Berubah-ubah 

 

20 

56 

 

26,3 

73,7 

Jumlah 76 100 

5. Pembimbing Akademik 

- Pasif 

- Aktif 

 

56 

20 

 

73,7 

26,3 

Jumlah 76 100 

6. Sarana Prasarana 

- Tidak Terpenuhi 

- Terpenuhi 

 

53 

23 

 

69,7 

30,3 

Jumlah 76 100 

    



38 
 

7. Kegiatan Organisasi 

- Memiliki Organisasi 

- Tidak Memiliki Organisasi 

 

56 

20 

 

73,7 

26,3 

Jumlah 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Tingkat prestasi belajar diidentifikasi dengan nilai prestasi yang 

diperoleh mahasiswa selama menjalankan proses perkuliahan di Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bukti usaha yang 

dicapai dalam belajar yangyang didokumentasikan dalam catatan angka yang 

merupakan hasil nilai rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah SKS 

yang diambil per semesternya. 

Dari tabel 5.3 presentasi indeks prestasi belajar dari 76 orang responden 

diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden mempunyai indeks prestasi 

belajar yang kurang memuaskan 58 orang (76,3%) dan sebagian kecil 

responden mempunyai indeks prestasi belajar yang memuaskan 18 orang 

(23,7%). 

Presentasi sikap dosen dari 76 responden, sebagian kecil responden yaitu 

18 orang (23,7%) berpendapat bahwa sikap dosen dalam membawakan materi 

kuliah mudah dipahami dan tiga kali lipat yaitu 58 orang (76,3%) yang 

berpendapat bahwa sikap dosen dalam membawakan materi kuliah tidak 

mudah dipahami. 

Presentasi hubungan kekasih dari 76 responden, 38 orang (50,0%) 

mahasiswa sedang atau pernah menjalin hubungan kekasih dengan lawan jenis 

dan 38 orang (50,0%) mahasiswa tidak sedang atau pernah menjalin hubungan 

kekasih dengan lawan jenis selama kuliah di Fakultas Kedokteran.. 
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Presentasi keadaan keluarga dari 76 responden, 22 orang (28,9%) 

responden memilih keadaan keluarga harmonis dan 54 orang (71,1%) 

responden memilih keadaan keluarga tidak harmonis. 

Presentasi jadwal kuliah dari 76 responden, 20 orang (26,3 %) 

mahasiswa berpendapat jadwal kuliah tidak berubah-berubah dan 56 orang 

(73,7 %) mahasiswa berpendapat jadwal kuliah berubah-berubah. 

Presentasi pembimbing akademik dari 76 responden, 20 orang (26,3%) 

mahasiswa berpendapat pembimbing akademik aktif terhadap mahasiswa 

bimbingannya dan 56 orang (73,7%) mahasiswa berpendapat pembimbing 

akademik pasif terhadap mahasiswa bimbingannya. 

Presentasi sarana prasarana dari 76 responden, 53 orang (69,7%) 

mahasiswa berpendapat sarana prasarana kampus tidak terpenuhi dan 23 orang 

(30,3%) mahasiswa berpendapat sarana prasarana kampus telah terpenuhi. 

Presentasi organisasi dari 76 responden, 20 orang (26,3%) mahasiswa 

tidak memiliki organisasi dan 56 orang (73,7%) mahasiswa memiliki 

organisasi selama di Fakultas Kedokteran baik organisasi internal maupun 

eksternal. 

D. Analisis Bivariat 

Untuk mengetahui bagaimana distribusi responden berdasarkan 

hubungan faktor eksternal diantaranya, sikap dosen, hubungan kekasih, 

keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, fasilitas/sarana 

prasarana kampus, kegiatan organisasi dengan indeks prestasi belajar (IPK) 

mahasiswa maka dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini: 
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1. Sikap Dosen 

Tabel 5.4 Pengaruh Sikap Dosen dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar Angkatan 2013 

Sikap 

Dosen 

IPK  

Total P 

Value 

Memuaskan  Kurang 

Memuaskan 

n  % n % n % 

Mudah 

Dipahami 

Tidak Mudah 

Dipahami 

11 

 

7 

61,1 

 

38,9 

7 

 

51 

12,1 

 

87,9 

18 

 

58 

23,7 

 

76,3 

0,000 

Total 18 100 58 100 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Dari tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa 58 orang (76,3%) dari 76 

orang responden, 51 orang (87,9%) diantaranya berpendapat sikap dosen 

dalam membawa materi kuliah tidak mudah dipahami dengan IPK kurang 

memuaskan lebih banyak dibandingkan 7 orang (38,9%) responden yang 

berpendapat sikap dosen dalam membawa materi kuliah tidak mudah 

dipahami dengan IPK memuaskan dengan perbandingan tujuh kali lipat. 

Sedangkan 18 orang (23,7%) dari 76 orang responden 11 orang (61,1%) 

responden berpendapat sikap dosen dalam membawa materi kuliah mudah 

dipahami dengan IPK memuaskan lebih banyak dibandingkan 7 orang 

(12,1%) responden yang berpendapat sikap dosen dalam membawa materi 

kuliah mudah dipahami dengan IPK kurang memuaskan. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan uji alternatif  Fisher's Exact 

Test didapatkan p-value 0,000 lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak, 

artinya ada pengaruh antara sikap dosen dengan indeks prestasi kumulatif 
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pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Hubungan Kekasih 

Tabel 5.5 Pengaruh Hubungan Kekasih dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Hubungan 

Kekasih 

IPK  

Total P 

Value 

Memuaskan  Kurang 

Memuaskan 

n  % n % n % 

Menjalin 

Hubungan 

Tidak Menjalin 

Hubungan 

5 

 

13 

27,8 

 

72,2 

33 

 

25 

56,9 

 

43,1 

38 

 

38 

50,0 

 

50,0 

0,031 

Total 18 100 58 100 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Dari tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa 38 orang (50,0%) dari 76 

orang responden, 33 orang (56,9%) diantaranya sedang atau pernah 

menjalin hubungan kekasih dengan lawan jenis dengan IPK kurang 

memuaskan lebih banyak dibandingkan 5 orang (27,8%) responden yang 

sedang atau pernah menjalin hubungan kekasih dengan lawan jenis dengan 

IPK memuaskan selama kuliah di Fakultas Kedokteran dengan 

perbandingan enam kali lipat. Sedangkan 38 orang (50,0%) dari 76 orang 

responden, 25 orang (43,1%) responden diantaranya tidak sedang atau 

pernah menjalin hubungan kekasih dengan lawan jenis dengan IPK kurang 

memuaskan lebih banyak dibandingkan 13 orang (72,2%) responden yang 

tidak sedang atau pernah menjalin hubungan kekasih dengan lawan jenis 

dengan IPK memuaskan selama kuliah di Fakultas Kedokteran. 
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Dari hasil analisis dengan menggunakan uji Chi-Square didapatkan p-

value 0,031  lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh 

antara hubungan kekasih dengan indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa 

angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3. Keadaan Keluarga 

Tabel 5.6 Pengaruh Keadaan Keluarga dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Keadaan 

Keluarga 

IPK  

Total P 

Value 

Memuaskan  Kurang 

Memuaskan 

n  % n % n % 

Tidak Harmonis 

 

Harmonis 

6 

 

12 

33,3 

 

66,7 

48 

 

10 

82,8 

 

17,2 

54 

 

22 

71,1 

 

28,9 

0,000 

Total 18 100 58 100 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Dari tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa 54 orang (71,1%) dari 76 

orang responden, 48 orang (82,8%) responden berpendapat ada pengaruh 

keadaan keluarga yang tidak harmonis dengan IPK kurang memuaskan lebih 

banyak dibandingkan 6 orang (33,3%) responden yang berpendapat bahwa 

ada pengaruh keluarga yang tidak harmonis dengan IPK memuaskan dengan 

perbandingan enam kali lipat. Sedangkan 22 orang (28,9%) dari 76 orang 

responden, 12 orang (66,7%) responden berpendapat ada pengaruh keadaan 

keluarga yang harmonis dengan IPK memuaskan yang lebih banyak 

dibandingkan 10 orang (17,2%) responden yang berpendapat ada pengaruh 

keluarga harmonis dengan IPK yang tidak memuaskan. 
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Dari hasil analisis dengan menggunakan uji Chi-Square didapatkan p-

value 0,000  lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh 

antara keadaan keluarga dengan indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa 

angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

4. Jadwal Kuliah 

Tabel 5.7 Pengaruh Jadwal Kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Jadwal  

Kuliah 

IPK  

Total P 

Value 

Memuaskan  Kurang 

Memuaskan 

n  % n % n % 

Tidak Berubah-

ubah 

Berubah-ubah 

11 

 

7 

61,1 

 

38,9 

9 

 

49 

15,5 

 

84,5 

20 

 

56 

26,3 

 

73,7 

0,000 

Total 18 100 58 100 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Dari tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa 56 orang (73,7%) dari 76 

orang responden, 49 orang (84,5%) responden berpendapat jadwal kuliah 

berubah-ubah dengan IPK kurang memuaskan lebih banyak dibandingkan 7 

orang (38,9%) responden berpendapat jadwal kuliah berubah-ubah dengan 

IPK kurang memuaskan dengan perbandingan tujuh kali lipat. Sedangkan 22 

orang (28,9%) dari 76 orang responden, 11 orang (61,1%) responden 

berpendapat jadwal kuliah tidak berubah-ubah dengan IPK memuaskan 

yang lebih banyak dibandingkan 9 orang (15,5%) responden yang 

berpendapat jadwal kuliah tidak berubah-ubah dengan IPK yang tidak 

memuaskan. 
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Dari hasil analisis dengan menggunakan uji alternatif Fisher's Exact 

Test didapatkan p-value 0,000  lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak, 

artinya ada pengaruh antara jadwal kuliah dengan indeks prestasi kumulatif 

pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

5. Pembimbing Akademik 

Tabel 5.8 Pengaruh Pembimbing Akademik dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Pembimbing 

Akademik 

IPK  

Total P 

Value 

Memuaskan  Kurang 

Memuaskan 

n  % n % n % 

Pasif 

 

Aktif 

7 

 

11 

38,9 

 

61,1 

49 

 

9 

84,5 

 

15,5 

56 

 

20 

73,7 

 

26,3 

0,000 

Total 18 100 58 100 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Dari tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa 56 orang (73,7%) dari 76 

orang responden, 49 orang (84,5%) responden berpendapat pembimbing 

akademik pasif dengan IPK kurang memuaskan lebih banyak dibandingkan 

7 orang (38,9%) responden berpendapat pembimbing akademik pasif 

dengan IPK memuaskan dengan perbandingan tujuh kali lipat. Sedangkan 

22 orang (28,9%) dari 76 orang responden, 11 orang (61,1%) responden 

berpendapat pembimbing akademik aktif dengan IPK memuaskan yang 

lebih banyak dibandingkan 9 orang (15,5%) responden yang berpendapat 

pembimbing akademik aktif dengan IPK yang tidak memuaskan. 
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Dari hasil analisis dengan menggunakan uji alternatif Fisher's Exact 

Test didapatkan p-value 0,000  lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak, 

artinya ada pengaruh antara pembimbing akademik dengan indeks prestasi 

kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

6. Sarana Prasarana Kampus 

Tabel 5.9 Pengaruh Sarana Prasarana Kampus dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Sarana 

Prasarana 

IPK  

Total P 

Value 

Memuaskan  Kurang 

Memuaskan 

n  % n % n % 

Tidak 

Terpenuhi 

Terpenuhi 

5 

 

13 

27,8 

 

72,2 

48 

 

10 

82,8 

 

17,2 

53 

 

23 

69,7 

 

30,3 

0,000 

Total 18 100 58 100 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Dari tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa 53 orang (69,7%) dari 76 

orang responden, 48 orang (82,8%) responden berpendapat sarana prasarana 

kampus tidak terpenuhi dengan IPK kurang memuaskan lebih banyak 

dibandingkan 5 orang (27,8%) responden berpendapat sarana prasarana 

kampus tidak terpenuhi dengan IPK memuaskan dengan perbandingan 

sembilan kali lipat. Sedangkan 23 orang (30,3%) dari 76 orang responden, 

13 orang (72,2%) responden berpendapat sarana prasarana kampus 

terpenuhi dengan IPK memuaskan yang lebih banyak dibandingkan 10 

orang (17,2%) responden yang berpendapat sarana prasarana kampus 

terpenuhi dengan IPK yang tidak memuaskan. 
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Dari hasil analisis dengan menggunakan uji Chi-Square didapatkan p-

value 0,000  lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh 

antara sarana prasarana kampus dengan indeks prestasi kumulatif pada 

mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

7. Kegiatan Organisasi 

Tabel 5.10 Pengaruh Kegiatan Organisasi dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Organisasi 

IPK  

Total P 

Value 

Memuaskan  Kurang 

Memuaskan 

n  % n % n % 

Memiliki 

Organisasi 

Tidak Memiliki 

Organisasi 

13 

 

5 

72,2 

 

27,8 

43 

 

15 

74,1 

 

25,9 

56 

 

20 

73,7 

 

26,3 

1,000 

Total 18 100 58 100 76 100 

(Sumber: Data Primer, Februari 2016) 

Dari tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa 56 orang (73,7%) dari 76 

orang responden, 43 orang (74,1%) responden memiliki organisasi dengan 

IPK kurang memuaskan lebih banyak dibandingkan 13 orang (72,2%) 

responden memiliki organisasi dengan IPK memuaskan dengan 

perbandingan tiga kali lipat. Sedangkan 20 orang (26,3%) dari 76 orang 

responden, 15 orang (72,2%) responden tidak memiliki organisasi dengan 

IPK kurang memuaskan yang lebih banyak dibandingkan 5 orang (27,8%) 

responden yang tidak memiliki organisasi dengan IPK yang memuaskan. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan uji alternatif Fisher's Exact 

Test didapatkan p-value 1,000  lebih besar dari α (0,05) maka H0 diterima 
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dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara organisasi dengan indeks 

prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Variabel Penelitian 

1. Indeks Prestasi Kumulatif 

Prestasi akademik merupakan suatu proses untuk menentukan nilai 

belajar siswa melalui kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut dilambangkan 

dengan nilai, kata, atau symbol
(9)

. Indeks prestasi (IP) merupakan ukuran 

keberhasilan seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikannya selama 

masa satu ujian. Sedangkan indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan 

ukuran keberhasilan seorang mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata 

kuliah. Oleh karena itu IP maupun IPK merupakan poin utama dalam 

menentukan prestasi belajar seorang mahasiswa. 

Hasil penelitian Indeks prestasi belajar menunjukkan dari 76 orang 

responden diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden mempunyai 

indeks prestasi belajar yang kurang memuaskan 58 orang (76,3%) dan 

sebagian kecil responden mempunyai indeks prestasi belajar yang 

memuaskan 18 orang (23,7%). 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri mahasiswa. 

Faktor eksternal yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya sikap dosen, 
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hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, 

fasilitas/sarana prasarana kampus, dan kegiatan organisasi 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

dosen memiliki peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak 

pelaksana keseluruhan proses pendidikan. Dosen bertanggung jawab 

terhadap proses belajar mengajar, oleh karena itu dalam upaya meningkatan 

mutu pendidikan tinggi dosen memegang peranan dan kedudukan kunci 

dalam keseluruhan proses pendidikan. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai (dosen) dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya
(14)

. 

Dari hasil penelitian ada pengaruh antara sikap dosen dengan indeks 

prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Berdasarkan penelitian Warsiti (2010) tentang “Hubungan Kinerja 

Mengajar Dosen dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Pendidikan 

IPA di SD pada Mahasiswa Program D2 PGSD Kampus VI Kebumen FKIP 

UNS Tahun Akademik 2009/2010”, penelitian ini dilaksanakan di Kampus 

VI Kebumen pada mahasiswa semester III Tahun Akademik 2009/2010. 
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Populasi penelitian sebanyak 193 orang mahasiswa dan sampel diambil 

sebanyak 60 orang dengan teknik random sampling. Metode penelitian 

adalah metode diskriptif. Pengumpulan data dengan angket dan dokumenter. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier 

multipel dan korelasi parsil. Hasil analisis data dihasilkan persamaan regresi 

y = 26, 0667 + 0, 1292 X1 + 0, 2193 X2. Fhitung dengan dk (2, 57) sama 

dengan 21, 3312 lebih besar dari Ftabel = 3, 14 dengan taraf signifikansi 5 

%, artinya koefisien korelasi multipel tersebut berarti. Untuk uji keberartian 

koefisien regresi linier multipel ditunjukkan oleh harga thitung lebih besar 

dari tabel dengan dk 57 pada taraf signifikansi 5 %. t1hitung = 2, 1522; t2 

hitung = 3, 9129; ttabel = 1, 67. Uji korelasi parsil ditunjukkan oleh harga ry 

1. 2 = 0, 3416; ry 2 . 1 = 0, 4659 dengan N = 60, rtabel = 0, 254. Dan 

thitung lebih besar dari ttabel, artinya koefisien korelasi parsil berarti. 

Besarnya sumbangan relatif dari kinerja mengajar dosen sebesar 28, 1162 % 

dan motivasi belajar 71, 8838 % dan sumbangan efektifnya 12, 0357 % dan 

30, 7712 %.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara 

kinerja mengajar dosen dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 

pendidikan IPA di SD pada mahasiswa program D2 PGSD. Kinerja 

mengajar dosen memberikan sumbangan lebih kecil dibanding motivasi 

belajar. 

Pada penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar 
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antara sikap dosen terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa, dimana 

terlihat dari angket berupa kuesioner yang dibagikan pada mahasiswa 

angkatan 2013 banyak diantaranya yang berpendapat demikian, baik dari 

segi pembawaan materi dari dosen ke mahasiswa hingga bahasa yang 

digunakan dalam membawakan materi perkuliahan dapat mempengaruhi 

mahasiswa dalam menerima materi pada saat itu yang nantinya dapat 

berdampak pada indeks prestasi mahasiswa. 

Hubungan kekasih atau biasa disebut Pacaran atau dating adalah 

interaksi heteroseksual yang didasari rasa cinta, kasih dan saying serta 

saling memberi dan melengkapi pasangannya yang bersifat permanen
(15)

.  

Dari hasil penelitian ada pengaruh antara hubungan kekasih dengan 

indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Hasil yang sama diperoleh pada penelitian yang dilakukan Adevia 

Maulidya Chikmah (2012) “Pengaruh Perilaku Pacaran Terhadap Prestasi 

Belajar Pada Mahasiswa D-III Kebidanan Semester V Tahun 2012”, 

enelitian ini menggunakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan 

cross sectional.. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa D-III 

Kebidanan Angkatan V semester V yang berjumlah 97 mahasiswa dan 

menggunakan purposive sampling yang berjumlah 91 responden. Alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu kuesioner . 

Analisis data menggunakan Spearman’s rho. 
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Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perilaku pacaran responden 

adalah pernah (45%), berarti responden rata-rata pernah melakukan perilaku 

pacaran mulai dari berpegangan tangan sampai hubungan seksual. Sebagian 

besar responden memiliki prestasi belajar sangat memuaskan, yaitu 

sebanyak 72 responden dengan prosentase 79,1%. Hubungan antara perilaku 

pacaran dengan prestasi belajar mahasiswa, memiliki nilai P 

volue=0,006<α(5%) dan ρ hitung =0,387 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara perilaku pacaran terhadap prestasi belajar dengan arah 

hubungan positif artinya semakin tidak pernah melakukan perilaku pacaran 

yang mengarah seksual maka semakin sedikit tinggi prestasi belajarnya. 

Pada penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar pacaran memiliki pengaruh terhadap indeks 

prestasi kumulatif, setengah dari mahasiswa angkatan 2013 pernah atau 

sedang menjalani hubungan kekasih dan setengahnya lagi tidak. Dari hasil 

yang diperoleh pada penelitian 18 orang mahasiswa yang memiliki indeks 

prestasi kumulatif yang memuaskan, 13 orang yang tidak menjalani 

hubungan kekasih dan 5 orang diantaranya yang memiliki hubungan 

kekasih. Oleh karenanya mahasiswa yang tidak memiliki hubungan kekasih 

lebih dapat memusatkan perhatiannya kepada akademik, namun kembali 

kepada mahasiswanya sendiri mengenai pembagian waktu antara kegiatan 

internal dan eksternal maksudnya disini antara belajar dan bermain. 

Sehingga waktu tidak terbuang percuma, seperti beberapa orang yang 
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walaupun menjalani hubungan kekasih tapi dapat juga memiliki prestasi 

yang memuaskan. 

Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit social-ekonomi 

terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua 

institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih 

orangyang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, 

hubungan perkawinan, dan adopsi
(16)

. 

Dari hasil penelitian ada pengaruh antara keadaan keluarga dengan 

indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Hasil yang sama diperoleh pada penelitian Putri Mufidatul Khasanah 

(2011) “Hubungan Keintiman Keluarga Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta”, 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penetapan sampel 

dengan stratified random sampling. Keseluruhan sampel berjumlah 75 

orang.  

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi (r) keintiman ayah 

sebesar 0,464 dan koefisien korelasi (r) keintiman ibu sebesar 0,511 serta 

untuk signifikansinya didapatkan angka probabilitas (p) sebesar 0,000. Dari 

angka probabilitas tersebut dapat diketahui bahwa korelasi tersebut 
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berkorelasi secara sangat signifiikan oleh karena angka tersebut <0,005, 

maka Ho ditolak.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang sangat 

signifikan antara keintiman keluarga dengan indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Pada penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar memiliki hasil yang sama yaitu keluarga 

memiliki pengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Aspek 

yang dilihat pada penelitian ini lebih kepada banyaknya intervensi dari 

orang tua, dukungan materi dan motivasi terhadap anak yang mempengaruhi 

prestasinya. Dari 76 responden, 71,1% responden berpendapat bahwa 

keadaan keluarga tidak harmonis mempengaruhi indeks prestasi kumulatif 

dan 28,9% responden berpendapat bahwa keadaan keluarga harmonis 

mempengaruhi indeks prestasi kumulatif. Dari hasil tersebut dua kali lipat 

lebih banyak responden berpendapat bahwa keadaan keluarga yang tidak 

harmonis dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka. 

Jadwal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian 

waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau table 

kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang 

terperinci. Penjadwalan kuliah adalah masalah penempatan waktu dan 

ruangan pada sejumlah kuliah, dan kegiatan akademik sejenis yang 
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berhubungan dengan kapasitas ruang, waktu yang dibutuhkan, dan toleransi 

untuk ketersediaan dosen
(17)

. 

Dari hasil penelitian ada pengaruh antara jadwal kuliah dengan indeks 

prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari 76 responden 56 

responden diantaranya menyatakan bahwa jadwal berubah dapat 

mempengaruhi indeks prestasi kumulatif, sedangkan 20 responden lainnya 

menyatakan jadwal tidak berubah-ubah.  

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang jadwal kuliah yang 

mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa belum diperoleh oleh peneliti, 

namun dari hasil kuesioner dan pengamatan peneliti yang juga merupakan 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, 

jadwal kuliah adakalanya sering berubah-ubah dan bahkan tidak jarang 

mahasiswa kuliah pada hari sabtu yang sebenarnya hari libur yang 

digunakan mahasiswa untuk beristirahat dan mengulangi mata kuliah yang 

telah diperoleh, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa itu semua agar 

mahasiswa tidak tertinggal dalam mata kuliah dan jadwal kuliah tidak 

diperpanjang. 

Kepenasehatan akademik adalah usaha-usaha bimbingan yang 

dilakukan oleh Dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa yang 

menjadi tanggung jawab bimbingannya. Aktivitas-aktivitas ini membantu 

mahasiswa dalam merencanakan program studi, pemecahan maslah-masalah 
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khusus masalah pendidikan dan pengembangan potensi dirinya menuju arah 

tercapainya hasil pengembangan potensi dan hasil belajar yang optimal. 

Kata bantu diatas mengandung unsur pengarahan/pengaruh Dosen 

Penasehat Akademik kepada mahasiswa bimbingannya
(18)

. 

Dari hasil penelitian ada pengaruh antara pembimbing akademik 

dengan indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun 

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Hasil penelitian yang berbeda diperoleh Patma Sari Rangkuti (2014) 

“Hubungan Peran Dosen Pembimbing Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Tingkat II Program Studi Kebidanan Hafsyah Medan Tahun 2013/2014”, 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik korelasi. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 64 mahasiswa. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Instrument yang digunakan 

adalah kuesioner. Penelitian ini dilakukan di Akademi Kebidanan Hafsyah 

Medan. Analisis data yang digunakan adalah Fisher’s Exact Test. Hasil 

penelitian diperoleh data, mayoritas peran dosen pembimbing akademik 

aktif adalah 54 responden (84,4%), prestasi belajar memuaskan adalah 37 

orang (57,8%). Berdasarkan uji statistik, didapat nilai p=0,300. Penelitian 

ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara peran dosen 

pembimbing akademik dengan prestasi belajar mahasiswa, hal ini 

disebabkan karena mahasiswa kurang aktif mendatangi dosen PA untuk 

mendapatkan bimbingan. Peran dosen PA baik, namun mahasiswa tidak 

memanfaatkan dengan baik kesempatan berkonsultasi dengan dosen PA.  
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Adanya perbedaan dengan penelitian ini karena mahasiswa di Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar pada saat pengisian KRS 

akan bertemu dengan PA mahasiswa masing-masing sehingga terjalin 

komunikasi tiap semester sedangkan pada penelitian yang dilakukan di 

medan pada mahasiswa kebidanan, mahasiswa kurang aktif mendatangi 

dosen PA untuk mendapatkan bimbingan. Peran dosen PA baik, namun 

mahasiswa tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan berkonsultasi 

dengan dosen PA. Sehingga komunikasi tidak terjalin antara mahasiswa dan 

pembimbing akademik dalam proses perkuliahan. 

Sarana Pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar 

mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media 

Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud 

dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar 

pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancer, teratur, efektif 

dan efisien. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara 

tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, 

kebun, dan taman
(19)

. 

Dari hasil penelitian ada pengaruh antara sarana prasarana kampus 

dengan indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun 

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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Penelitian sebelumnya memiliki hasil yang sama dilakukan Watono 

(2008) “Hubungan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar dan Motivasi 

dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Penjasorkes Kelas 8 Siswa SMP 

Negeri Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”, metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif korelasional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 8 siswa SMP Negeri Kecamatan 

Kota Kabupaten Kudus yang berjumlah 1.394 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini dengan metode proportional Cluster Area Random Sampling, 

yaitu sebesar 275 responden. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner (angket). Instrumen disusun berdasarkan skala 

likert. Analisis data meliputi uji prasyarat (uji multikolonieritas, uji 

outokorelasi, uji normalitas, dan uji linearitas), analisis regresi (regresi 

partial dan berganda), uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.  

Hasil penelitian pengujian signifikansi dan linieritas disimpulkan 

bahwa regresi Ỳ = 21,139 +0,642 x 1 sangat signifikan dan liniear. 

Sedangkan uji keberartian menggunakanuji t diperoleh angka t hitung 

sebesar 3,146 dan t tabel 1,645 pada taraf signifikan 0,05%. Karena t hitung 

lebih tinggi dari t tabel, maka hipotesis pertama teruji yang berarti terdapat 

hubungan positif pemanfaatan sarana dan prasarana dengan prestasi belajar 

Penjasorkes. 

Pada penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar memiliki hasil serupa terhadap penelitian 

sebelumnya yaitu sarana prasarana memiliki pengaruh terhadap indeks 
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prestasi kumulatif mahasiswa. Dilihat dari hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana di kampus serta 

terpenuhi atau tidaknya sarana dan prasarana kampus dalam proses belajar 

mengajar, sebanyak 69,7% responden berpendapat sarana dan prasarana 

kampus tidak terpenuhi dan mempengaruhi indeks prestasi, sedangkan 

30,3% responden berpendapat sarana dan prasarana kampus terpenuhi dan 

mempengaruhi indeks prestasi. Sehingga, lebih dari setengah yang 

berpendapat bahwa sarana dan prasarana kampus tidak terpenuhi. 

Organisasi menurut teori klasik merupakan struktur hubungan, 

kekuasaan-kejuasaan, tujuan-tujuan, perananperanan, kegiatan-kegiatan, 

komunikasi dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. 

Dari hasil penelitian tidak ada pengaruh antara organisasi dengan 

indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa angkatan 2013 di tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Hasil penelitian yang sama diperoleh pada penelitian sebelumnya oleh 

Betie Febriana, Amriyatun, Luky Winanti, dan Sandra Amelia (2013) 

“Hubungan Antara Keaktifan Organisasi dengan Prestasi Belajar (Indeks 

Prestasi) Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia”, 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif. 

Hasil penelitian menyarankan bahwa mahasiswa perlu terlibat aktif dalam 

kegiatan organisasi dengan manajemen waktu yang baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keaktifan organisasi dengan 
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prestasi belajar (indeks prestasi semester) mahasiswa ilmu keperawatan UI 

(p value = 0,836 dan OR = 0,853). 

Pada penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar, oragnisasi tidak mempengaruhi pencapaian 

indeks prestasi kumulatif mahasiswa karena berdasarkan pengamatan 

selama peneliti mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran tidak sedikit 

pula mahasiswa yang mengikuti banyak kegiatan organisasi tetapi memiliki 

indeks prestasi kumulatif memuaskan bahkan sangat memuaskan karena 

kembali ke pribadi mahasiswa itu sendiri bagaimana dalam membagi waktu 

antara belajar dan kegiatan lain. Begitu pula dengan mahasiswa yang tidak 

memiliki organisasi mereka memiliki lebih banyak waktu untuk belajar 

sehingga prestasi yang diperoleh juga memuaskan bahkan sangat 

memuaskan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari tujuh variabel faktor eksternal 

diantaranya sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan keluarga, jadwal kuliah, 

pembimbing akademik, fasilitas/sarana prasarana kampus, dan kegiatan 

organisasi enam diantaranya memiliki pengaruh terhadap pencapaian indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar yaitu sikap dosen, hubungan kekasih, keadaan 

keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, dan fasilitas/sarana prasarana 

kampus, sedangkan organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa Tesis yang berjudul “Faktor Eksternal Yang 

Mempengaruhi Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif Pada Mahasiswa Tahun 

Pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar”, ini jauh 

dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber data kepustakaan 

serta pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan agar Tesis ini lebih baik 

mendekati kebenaran. 
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

Dalam Al-Quranul karim dijelaskan bahwa Manusia adalah makhluk ciptaan 

Allah SWT yang paling mulia dan berbeda dari makhluk lain. Hal ini karena 

manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai potensi yang melebihi makhluk 

lainnya, manusia diberi akal yang merupakan pembeda dari makhluk dimuka 

bumi ini sehingga manusia merupakan makhluk paling mulia. Akal merupakan 

salah satu potensi yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan merupakan 

pembeda dengan makhluk lainnya. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Al-

Qur’an surah Al-Isra ayat 70: 

 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut 

mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan 

kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 

yang telah kami ciptakan”. (QS. Al-Isra:70) 

A. Al-Qur’an dan Al-Hadist Tentang Prestasi Belajar 

Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam rangka 

memperoleh pengetahuan, sehingga derajat kehidupannya meningkat dan 
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bermakna. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-

Mujadalah ayat 11: 

 

Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan 

orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Allah SWT juga berfirman dalam surah Az-Zumar: (39) 9 yang 

terjemahannya, katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran”. 

Betapa pentingnya belajar di dalam islam sehingga Rasulullah SAW 

bersabda bagi orang yang belajar atau menuntut ilmu, maka Allah SWT akan 

memudahkan baginya jalan menuju surga. 

ٍو  ل لى هللا ع ص سول هللا  نو ان ر ضً هللا ع رة ر ً ىرٌ عن اب

ال  لن ق س  هل هللا لهس املع هيف سمتلياقيرط كلس نمو: و

نة ج ى ال قا ال  طرٌ
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Artinya: Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka 

Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju surga. 

Berkaitan dengan prestasi belajar, dimana hal ini akan tercapai apabila 

diusahakan semaksimal mungkin, baik melalui latihan maupun pengalaman, 

belajar dengan motivasi dan terarah dapat menghindarkan diri dari rasa malas 

dan menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar, pada akhirnya dapat 

meningkatkan daya kemampuan belajar siswa. Dengan demikian maka 

keberhasilan siswa akan mudah tercapai untuk mencapai hal tersebut harus 

memulai dari diri sendiri sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur’an 

bahwa manusia tergantung pada dirinya sendiri, apakah ada keinginan atau 

tidak. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ra’d Ayat 11: 

 

Artinya: “Bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari 

hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari 

sesuatu bahaya). Dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah 

apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan 

kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), 

maka tiada sesi apapun yang dapat menolak atau menahan apa yang dapat di 
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tetapkanNya itu dan tidak ada sesi apapun yang dapat menolong dan 

melindungi mereka selain dari padaNya. (Q.S Ar-Rad;11)  

Untuk mendapatkan kesuksesan atau kebahagian baik di dunia maupun di 

akhirat maka harus mempergunakan alat. Alat untuk mencapai kesuksesan itu 

adalah ilmu. Ilmu ibarat cahaya yang mampu menerangi jalan seseorang untuk 

mewujudkan segala cita-citanya, sementara kebodohan akan membawa 

seseorang kepada kemudharatan atau kesengsaraan yang membelenggu 

hidupnya. Rasulullah SAW bersabda  dalam Hadits Ahmad Tirmidzi, Abu 

Dawud, dan Ibnu Majjah yang artinya: “Dari Abi Darda dia berkata: “Aku 

mendengar Rasulullah SAW bersabda”: “Barang siapa yang menempuh suatu 

jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah SWT akan memudahkan baginya 

jalan menuju surge dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya 

karena ridha (rela) terhadap orang yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya 

orang mencari ilmu akan memintakan bagi mereka siapa-siapa yang ada di 

langit dan dibumi bahkan ikan–ikan yang ada di air. Dan sesungguhnya 

keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan 

(cahaya) bulan purnama atas seluruh cahaya bintang. Sesungguhnya para 

ulama itu adalah pewaris para nabi, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan 

dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa 

yang mengambil bagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil 

bagian yang besar” (HR, Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majjah). 

Dalam hadits ini menerangkan bahwa Allah SWT akan memberikan 

berbagai kemudahan kepada para pencari ilmu, seperti kemudahan bergaul, 
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kemudahan mendapatkan pekerjaan, termasuk kemudahan untuk menuju surge. 

Aktivitas pencarian ilmu adalah aktivitas yang sangat mulia, sehingga kepada 

para pencari ilmu semua makhluk Allah baik yang ada di dilangit maupun yang 

ada di bumi bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air akan memberikan berbagai 

bantuan, mereka semua akan ikut mendoakan agar orang yang mencari ilmu 

selalu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. 

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits yang artinya: Dari Anas bin 

Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa keluar (pergi) 

untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sehingga kembali (HR. 

Tirmidzi). 

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut 

ilmu itu dinilai sebagai berjuang di jalan Allah, sehingga barang siapa yang 

mencari ilmu dengan sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan pahala 

yang berlipat ganda bahkan bila seseorang meninggal dunia saat mencari ilmu 

maka dia akan mendapatkan surganya Allah karena dinilai sama dengan mati 

syahid. Sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Baehaqi yang artinya: 

“Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai), orang yang belajar, atau orang 

yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah 

engkau menjadi orang yang kelima maka kau akan celaka (HR. Baehaqi). 

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan agar umat 

islam mau menjadi orang yang berilmu (pandai). Sehingga dengan ilmu yang 

dimiliki seorang muslim bias mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada 
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orang-orang yang ada disekitarnya. Dan dengan demikian kebodohan yang ada 

dilingkungannya bias berubah menjadi masyarakat yang memiliki wawasan 

yang luas. Janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, 

tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu, jika diantara 

umat islam menjadi yang kelima maka dalam hidupnya ia akan menjadi yang 

celaka
(21)

. 

B. Al-Qur’an dan Al-Hadist Tentang Pendidik 

Guru/Dosen adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala 

menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagian 

tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru/dosen. Hal ini itupun 

menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya 

kepada sembarang pendidik/sekolah karena tidak sembarang orang dapat 

menjabat guru/dosen. 33 Ini menandakan bahwa para orang tua sangat selektif 

memilih tempat pendidikan anaknya, terutama dengan melihat apakah pendidik 

yang ada di sekolah tersebut adalah para pendidik profesional yang mampu 

mengembangkan potensi
(22)

. 

Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang 

berusaha memperbaiki orang lain secara Islami. Mereka ini bisa orang tua 

(ayah-ibu), paman, kakak, tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 

masyarakat luas. Khusus orang tua, Islam memberikan perhatian penting 

terhadap keduanya sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, 
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serta sebagai peletak fondasi yang kokoh bagi pendidikan anak-anaknya di 

masa depan. Banyak dalil naqli yang menunjukkan hal ini, misalnya sabda 

Rasulullah SAW : 

 

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya 

yang menjadikan mereka beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi 

(HR.Bukhari)”
(23)

. 

Dalam konteks pendidikan Islam “pendidik” sering disebut dengan 

Murabbi, Mu’allim, Mua’dib, Mudarris, dan Mursyid. Mu’allim adalah orang 

yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan 

fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, 

sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi dan 

implementasi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta 

didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil 

kreasinya untuk tidak menimbulkan malapeta bagi dirinya, masyarakat dan 

alam sekitarnya. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau 

sentral indentifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultas bagi 

peserta didiknya. Mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual 

dan informasi serta memperbaruhi pengetahuan dan keahliannya secara 

berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan 
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kemampuannya. Mu’adib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik 

untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di 

masa depan
(22)

. 

Kedudukan guru dalam Islam sangat istimewa. Banyak dalil naqli yang 

menunjukkan hal tersebut. Misalnya Hadits yang diriwayatkan Abi Umamah 

berikut : 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di 

langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, 

semuanya bersalawat kepada mu’allim yang mengajarkan kebaikan kepada 

manusia (HR. Tirmidzi).” 

Tingginya kedudukan guru dalam Islam, menurut Ahmad Tafsir, tak bisa 

dilepaskan dari pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber pada 

Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 32: 

 

Artinya: “Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi 

kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya 

Engkau Maha Mengetahui (lagi) Maha Bijaksana”
(23)

. 

Figur ideal pendidik profesional dalam Islam adalah Nabi Muhammad 

SAW, sebab Nabi SAW merupakan teladan bagi umatnya, sekaligus sosok 
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pendidik yang ideal, karena Nabi SAW membina aspek material-spiritual 

manusia. Maka, pendidik dalam pandangan Islam mengikuti pola pendidikan 

prophetic yang merefleksikan nilainilai ketuhanan (teo-sentris) dengan inti 

tauhid. Pendidikan yang tauhidik ini ketika dimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, tidak bisa diremehkan aspek antroposentris, sehingga 

dimensi pendidikan Islam mencakup totalitas teoantroposentris. Pembenaran 

terhadap aspek ketuhanan, atau teo-sentris tadi, diambil oleh pendidik dari 

sumber wahyu, atau (revealed and perennial knowledge), sementara 

konsepsinya terhadap kealaman dan kemanusiaan dicapai melalui sumber 

rasional (aquired knowledge). Ringkasnya, seorang pendidik itu memadukan 

dimensi materil dengan spiritual, jasmani dengan rohani, lahir dan batin, dan 

duniawi dengan ukhrawi
(22)

. 

C. Al-Qur’an dan Al-Hadits Tentang Pacaran  

Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah an-Nabawiyah datang sebagai manhaj 

(petunjuk) dan undang-undang bagi kehidupan, memberi petunjuk bagi 

manusia untuk mengikuti jalan yang satu, yaitu jalan yang dapat mengantarnya 

menjadi manusia sempurna yang memiliki keinginan untuk menggapai 

kemuliaan. Itulah jalan yang lurus, yang tidak berbagi, yang membawa 

manusia ke petunjuk Illahi. 

Petunjuk tersebut mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan 

Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia 

dengan alam, termasuk di dalamnya hubungan manusia dengan lawan jenis 

yang bukan mahram atau suami istri seperti tidak berkhalwat, menjaga 
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pandangan, berinteraksi sewajarnya agar manusia tidak terjerumus dalam 

kemaksiatan, seperti dalam sabda Rasulullah SAW: 

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia 

bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, 

karena yang ketiganya ialah syaitan." (Riwayat Ahmad). 

Dan  juga Allah firmankan dalam surat An-Nur: 30 berikut: 

“Katakanlah kepada laki-laki yang berimanan, agar mereka menjaga 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi 

mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”
(24)

. 

D. Al-Qur’an dan Al-Hadits Pengaruh Keluarga Terhadap Prestasi Anak 

Tugas seorang ayah dan ibu adalah sebagai guru dan pendidik utama dan 

pertama bagi anak-anaknya dalam menumbuhkan kekuatan fisik, mental dan 

rohani mereka. Di dalam kitab Tarbiyat al Aulaad, Abdullah Nashih Ulwan 

menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berbicara mengenai 

pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan anak. Diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

Q.S: At Tahrim, ayat 6 Allah SWT berfirman : 

 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka…." ( Q.S. At-Tahrim: 6 ). 
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Dan di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda : 

 

Artinya: "Tidaklah anak dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah 

(kecenderungan untuk percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanyalah 

yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi" 

(H.R.Bukhori). 

Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda: 

 

Artinya: "Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia 

bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Dan seorang wanita adalah 

pemimpin di dalam rumah suaminya dan ia bertanggung jawab terhadap yang 

dipimpinnya itu." (HR. Bukhari dan Muslim). (dalam Abdullah Nashih Ulwan, 

1981:144) 

Dari beberapa dalil diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya 

peranan orang tua dalam mendidik anak di dalam keluarga, sebab orang tua 

sebagai tokoh utama dan menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Hal ini 

dikarenakan proses interaksi pertama kali terjadi pada anak adalah dengan 

orang tua, sehingga penanaman nilai ketauhidan, pembiasaan yang baik, 
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penanaman nilai-nilai agama yang kuat, penanaman nilai-nilai akhlakul 

karimah serta pengembangan intelektual anak haruslah dimulai orang tua 

semenjak anak masih kecil. 

Oleh karena itu bekal bimbingan pendidikan yang kuat sangat diperlukan 

orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Hal ini untuk memperkuat 

kepribadian orang tua sebagai seorang pendidik yang dapat juga sekaligus 

sebagai seorang yang memiliki kesibukan tersendiri dalam bidang pekerjaan, 

sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik 

mungkin serta bisa mengarahkan anak-anaknya agar selalu dalam fitrahnya 

yaitu sebagai hamba Allah swt dimanapun dia berada, baik dirumah, disekolah 

maupun di masyarakat. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari 76 responden Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar diperoleh data yang menunjukkan dari 

tujuh variabel faktor eksternal diantaranya sikap dosen, hubungan kekasih, 

keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, fasilitas/sarana 

prasarana kampus, dan kegiatan organisasi yang memiliki pengaruh terhadap 

indeks prestasi kumulatif (IPK), enam diantaranya memiliki pengaruh terhadap 

pencapaian indeks prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu sikap dosen, hubungan kekasih, 

keadaan keluarga, jadwal kuliah, pembimbing akademik, dan fasilitas/sarana 

prasarana kampus, sedangkan organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap 

indeks prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

dapat mengetahui hal-hal yang bisa mempengaruhi pencapaian prestasi 

dengan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu acuan, sehingga lebih 

dapat meningkatkan prestasi belajar mulai dari tahun pertama perkuliahan. 



75 
 

2. Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dapat 

menjadikan hasil penelitian sebagai tolak ukur kegiatan di fakultas sehingga 

pencapaian prestasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar dapat memuaskan dari tahun pertama hingga 

tahun terakhir perkuliahan, diantaranya mengenai sikap dosen dalam 

mengajar dan interaksi dengan mahasiswa, jadwal kuliah yang terkadang 

berubah, pembimbing akademik yang masih pasif terhadap mahasiswanya 

dan sarana prasarana kampus. 

3. Peneltian ini dapat dijadikan bahan atau pun acuan untuk peneliti lainnya 

atau penelitian selanjutnya. 

4. Peneliti selanjutnya dapat lebih memfokuskan pada salah satu faktor dan 

membahasnya lebih rinci dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

referensi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 01. Kuesioner 

FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN 

INDEKS PRESTASI KUMULATIF PADA MAHASISWA TAHUN 

PERTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

Petunjuk Pengisian: 

1. Baca dengan seksama pernyataan dibawah ini. 

2. Berikan tanda cek (  ) pada jawaban yang dianggap benar berdasarkan 

pendapat, persepsi, dan realita yang ada 

Identitas responden 

a. Nomor Hp responden : 

b. Nama responden  : 

c. NIM   : 

d. Jenis kelamin  : 

e. Tingkat/semester  : 

 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju  

S  = Setuju  

R = Ragu-ragu  
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TS = Tidak Setuju  

STS = Sangat Tidak Setuju 

A. SIKAP DOSEN 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Dosen memberikan kasus-kasus ataupun tugas 

kepada mahasiswa sesuai dengan materi kuliah 

yang diberikan 

  

2 Dosen memberikan kesempatan bertanya atau 

berdiskusi kepada mahasiswa dalam perkuliahan 

  

3 Dosen mampu menjelaskan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan mahasiswa 

  

4 Dosen mampu mengelola waktu yang tersedia 

dalam kuliah dengan baik 

  

5 Dosen menguasai situasi kelas   

6 Dosen mampu memisahkan masalah pribadi 

dengan masalah pekerjaan 

  

7 Dosen menginformasikan kepada mahasiswa jika 

tidak dapat memberikan kuliah 

  

8 Dosen mengganti kuliah yang pernah 

ditinggalkan 

  

9 Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti 
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10 Bahan pembelajaran disajikan Dosen dengan 

menarik 

  

11 Dosen selalu memberikan kesempatan bertanya 

kepada mahasiswa ketika mereka tidak mengerti 

  

12 Dosen mengecek pengetahuan mahasiswa dengan 

memberi beberapa pertanyaan setelah penjelasan 

selesai dipaparkan 

  

13 Cara mengajar dosen membantu saya dalam 

memahami pelajaran 

  

14 Cara mengajar dosen mempengaruhi prestasi 

belajar saya 

  

 

B. HUBUNGAN KEKASIH 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Pacaran adalah sesuatu yang menyenangkan   

2 Pacaran perlu dilakukan bagi Mahasiswa dalam 

meningkatkan Prestasi belajar 

  

3 Pacar Anda adalah salah satu motivator Anda 

dalam belajar 

  

4 Dengan berpacaran Anda akan lebih semangat 

dalam belajar 

  

5 Dengan berpacaran Anda akan lebih giat untuk   
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berangkat ke Kampus 

 

6 Pacaran hanya dapat mengganggu konsentrasi 

belajar Anda 

  

7 Dengan berpacaran Anda akan malas untuk 

belajar 

  

8 Pacaran hanya membuang-buang waktu saja   

9 Dengan pacaran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Anda akan menurun 

  

10 Dengan pacaran Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 

Anda akan meningkat 

  

11 Anda akan merasa bangga jika Anda pacaran 

namun Prestasi belajar Anda terus meningkat  

  

12 Anda akan merasa terpuruk jika Anda pacaran 

namun Prestasi belajar Anda malah menurun 

  

13 Selama kuliah di Kedokteran anda belum pernah 

berpacaran 

  

14 Selama kuliah di Kedokteran anda berpacaran 

lebih dari 1 kali 

  

 

 

C. JADWAL KULIAH 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 
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1 Perkuliahan yang berlangsung sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan 

  

2 Perkuliahan selalu dimulai tepat waktu   

3 Perkuliahan yang berlangsung tepat waktu, 

meningkatkan semangat mahasiswa dalam belajar 

  

4 Jadwal perkuliahan yang sering berubah, 

menurunkan semangat mahasiswa dalam belajar 

  

5 Jadwal kuliah berpengaruh dalam pencapaian 

prestasi saya 

  

 

D. KEADAAN KELUARGA 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Kedekatan Anda dengan orang tua dapat 

mempengaruhi prestasi belajar anda 

  

2 Konflik yang terjadi dalam keluarga Anda dapat 

mempengaruhi prestasi belajar anda 

  

3 Orang tua Anda sering melakukan pengawasan 

terhadap belajar Anda 

  

4 Orang tua  Anda memberi sanksi apabila prestasi 

Anda menurun 

  

5 Lingkungan keluarga Anda dapat mempengaruhi 

prestasi belajar Anda 
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6 Prestasi belajar Anda sudah didukung dengan 

lingkungan keluarga Anda 

  

7 Waktu luang yang diberikan orang tua Anda 

dapat mempengaruhi prestasi /belajar Anda 

  

8 Tindakan orang tua yang otoriter bisa 

mempengaruhi prestasi belajar Anda 

  

9 Lingkungan keluarga yang aman dan nyaman 

dapat menunjang prestasi belajar Anda 

  

10 Keterbukaan orang tua terhadap anak dapat 

mempengaruhi prestasi belajar 

  

11 Orang tua Anda selalu mengingatkan Anda untuk 

belajar 

  

12 Prestasi belajar Anda meningkat ketika 

lingkungan keluarga Anda tidak bermasalah 

  

13 Prestasi belajar Anda menurun ketika lingkungan 

keluarga Anda kurang baik 

  

14 Lingkungan keluarga Anda pernah terjadi 

pertengkaran atau konflik 

  

15 Pertengkaran atau konflik yang terjadi di 

keluarga Anda dapat mempengaruhi prestasi 

belajar Anda 

  

16 Orang tua Anda sudah memotivasi Anda dalam 

meningkatkan prestasi belajar Anda 
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17 Anda selalu belajar tanpa diingatkan orang tua 

Anda 

  

18 Hubungan yang terjalin dalam suatu keluarga 

dapat  berpengaruh terhadap  prestasi belajar 

Anda 

  

19 Pola asuh orang tua dapat berpengaruh terhadap 

prestasi Anda 

  

20 Orang tua anda selalu mendukung Anda supaya 

mendapatkan prestasi yang baik 

  

 

E. PEMBIMBING AKADEMIK 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Dosen PA selalu membimbing saya dalam 

menyusun program semester 

  

2 PA membimbing saya dalam penentuan  mata 

kuliah untuk setiap semesternya, dan  

berpedoman pada daftar mata kuliah yang 

dikeluarkan jurusan 

  

3 PA membimbing saya dalam penetapan  jumlah 

SKS mata kuliah setiap semester  

  

4 PA mengarahkan agar saya dapat mengatur  

beban SKS sesuai dengan kemampuan saya 
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5 PA tidak memberikan petunjuk dan bimbingan 

pada saya untuk mengendalikan emosi dalam 

belajar 

  

6 PA memberitahukan bagaimana cara menghitung 

IP semester dan IP komulatif 

  

7 PA tidak memberikan petunjuk dan bimbingan 

pada saya cara mengikuti perkuliahan dengan 

baik 

  

8 Saya tidak mendapat pengarahan dalam 

pemilihan mata kuliah yang saya programkan 

  

9 PA memberi petunjuk tentang cara menyesuaikan 

diri dengan disiplin waktu perkuliahan 

  

10 PA memberikan motivasi kepada saya, jika nilai 

saya bermasalah 

  

11 PA membantu saya menemukan cara belajar yang 

tepat, sehingga saya mudah dalam mengerti 

pelajaran 

  

12 PA berpengaruh dalam peningkatan IPK saya   

 

F. ORGANISASI 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Akademik merupakan hal terpenting dalam   
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perkuliahan 

2 Organisasi merupakan hal terpenting dalam 

perkuliahan 

  

3 Akademik dan Organisasi harus berjalan secara 

seimbang 

  

4 Mengikuti Organisasi dapat berdampak positif 

dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan 

  

5 Menjadi Organisatoris selalu dapat mengatur 

jadwal kegiatannya dengan jadwal 

perkuliahannya dengan baik 

  

6 Tak jarang kegiatan organisasi dapat 

menghambat dalam mengerjakan tugas 

perkuliahan 

  

7 Tak jarang jadwal kegiatan Organisasi bertepatan 

dengan jadwal perkuliahan 

  

8 Anda mendapatkan banyak manfaat dari 

mengikuti Organisasi tersebut 

  

9 Organisasi yang anda ikuti menunjang kuliah 

anda 

  

10 Organisasi tersebut berpengaruh terhadap nilai 

indeks prestasi anda 

  

11 Nilai indeks prestasi anda sebelum mengikuti 

organisasi tersebut > 2,75 
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12 Nilai indeks prestasi anda setelah mengikuti 

organisasi tersebut < 2,75 

  

 

G. SARANA PRASARANA KAMPUS 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Ketersediaan ruang kelas yang bersih membuat 

mahasiswa lebih fokus dalam belajar 

  

2 Ketersediaan perpustakaan dan berbagai macam 

buku dapat membantu mahasiswa agar lebih 

mudah mendapatkan tambahan ilmu  

  

3 Ketersediaan lab komputer untuk mahasiswa 

memudahkan mahasiswa untuk belajar 

  

4 Ketersediaan AC disetiap ruangan membuat 

mahasiswa merasa lebih nyaman saat proses 

belajar mengajar sedang berlangsung 

 

  

5 Ketersediaan LCD disetiap ruangan untuk 

mempermudah proses belajar mengajar 

  

6 Ketersediaan wifi di kampus membantu 

mahasiswa dalam mencari bahan belajar 

  

7 Keberadaan fasilitas kampus membantu 

mahasiswa dalam hal bidang akademis / 
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perkuliahan  

8 Keberadaan fasilitas tersebut telah tepat sasaran 

sebagai sebuah sarana dalam kontribusinya pada 

kegiatan / aktivitas perkuliahan  

  

9 Keberadaan fasilitas kampus memberikan 

manfaat bagi mahasiswa  

  

10 Kehadiran fasilitas kampus ini memberikan 

pengaruh positif bagi prestasi belajar anda  

  

11 Indeks Prestasi (IP) yang anda miliki saat ini 

sangat dipengaruhi oleh kehadiran fasilitas 

tersebut  

  

12 Keberadaan fasilitas kampus memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Prestasi (IP) mahasiswa  

  

 

 

 

 

Lampiran 02. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Jenis Kelamin Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

JK   
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N 

Valid 76 

Missing 0 

 

JK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lk 25 32.9 32.9 32.9 

Pr 51 67.1 67.1 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Lampiran 03. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

IPK   

N 

Valid 76 

Missing 0 

 

IPK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Memuaskan 18 23.7 23.7 23.7 

Kurang Memuaskan 58 76.3 76.3 100.0 

Total 76 100.0 100.0  
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Lampiran 04. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Sikap Dosen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

SIKAP DOSEN   

N 

Valid 76 

Missing 0 

 

SIKAP DOSEN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mudah Dipahami 75 98.7 98.7 98.7 

Tidak Mudah Dipahami 1 1.3 1.3 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Lampiran 05. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Hubungan Sikap Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

HUBUNGAN KEKASIH   

N 

Valid 76 

Missing 0 

 

HUBUNGAN KEKASIH 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Menjalin Hubungan Kekasih 16 21.1 21.1 21.1 

Tidak Menjalin Hubungan 

Kekasih 

60 78.9 78.9 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Lampiran 06. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Jadwal Kuliah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

JADWAL KULIAH   

N 

Valid 76 

Missing 0 

 

JADWAL KULIAH 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Berubah-ubah 20 26.3 26.3 26.3 

Berubah-ubah 56 73.7 73.7 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Lampiran 07. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Keadaan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 
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Statistics 

KEADAAN KELUARGA   

N 

Valid 76 

Missing 0 

 

KEADAAN KELUARGA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Harmonis 54 71.1 71.1 71.1 

Harmonis 22 28.9 28.9 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Lampiran 08. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

PEMBIMBING AKADEMIK   

N 

Valid 76 

Missing 0 

 

PEMBIMBING AKADEMIK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Aktif 51 67.1 67.1 67.1 

Pasif 25 32.9 32.9 100.0 

Total 76 100.0 100.0  
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Lampiran 09. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Sarana Prasarana Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

SARANA PRASARANA KAMPUS   

N 

Valid 76 

Missing 0 

 

SARANA PRASARANA KAMPUS 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Terpenuhi 53 69.7 69.7 69.7 

Terpenuhi 23 30.3 30.3 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Lampiran 10. Hasil Uji SPSS Distribusi  Frekuensi Responden berdasarkan 

Organisasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

Statistics 

ORGANISASI   

N 

Valid 76 

Missing 0 
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ORGANISASI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Memiliki Organisasi 56 73.7 73.7 73.7 

Tidak Memiliki Organisasi 20 26.3 26.3 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Lampiran 11. Hasil Uji SPSS Pengaruh Sikap Dosen dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Sikap Dosen * IPK 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 

 

 

Sikap Dosen * IPK Crosstabulation 

 IPK Total 

Memuaskan Kurang 

Memuaskan 
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Sikap Dosen 

Mudah Dipahami 

Count 11 7 18 

% within IPK 61.1% 12.1% 23.7% 

Tidak Mudah dipahami 

Count 7 51 58 

% within IPK 38.9% 87.9% 76.3% 

Total 

Count 18 58 76 

% within IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.279
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 15.666 1 .000   

Likelihood Ratio 16.427 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

N of Valid Cases 76     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.26. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 12. Hasil Uji SPSS Pengaruh Hubungan Kekasih dan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Hubungan kekasih * IPK 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 

 

 

Hubungan kekasih * IPK Crosstabulation 

 IPK Total 

Memuaskan Kurang 

Memuaskan 

Hubungan kekasih 

Menjalin Hubungan 

Count 5 33 38 

% within IPK 27.8% 56.9% 50.0% 

Tidak Menjalin Hubungan 

Count 13 25 38 

% within IPK 72.2% 43.1% 50.0% 

Total Count 18 58 76 
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% within IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.659
a
 1 .031   

Continuity Correction
b
 3.567 1 .059   

Likelihood Ratio 4.790 1 .029   

Fisher's Exact Test    .057 .029 

N of Valid Cases 76     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Lampiran 13. Hasil Uji SPSS Pengaruh Keadaan Keluarga dan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 
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N Percent N Percent N Percent 

KEADAAN KELUARGA * IPK 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 

 

 

 

 

KEADAAN KELUARGA * IPK Crosstabulation 

 IPK Total 

Memuaskan Kurang 

Memuaskan 

KEADAAN 

KELUARGA 

Tidak Harmonis 

Count 6 48 54 

Expected Count 12.8 41.2 54.0 

% within IPK 33.3% 82.8% 71.1% 

Harmonis 

Count 12 10 22 

Expected Count 5.2 16.8 22.0 

% within IPK 66.7% 17.2% 28.9% 

Total 

Count 18 58 76 

Expected Count 18.0 58.0 76.0 

% within IPK 100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16.315
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 14.001 1 .000   

Likelihood Ratio 15.216 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 16.101 1 .000   

N of Valid Cases 76     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.21. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Lampiran 14. Hasil Uji SPSS Pengaruh Jadwal Kuliah dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

JADWAL KULIAH * IPK 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 
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JADWAL KULIAH * IPK Crosstabulation 

 IPK Total 

Memuaskan Kurang 

Memuaskan 

JADWAL KULIAH 

Tidak Berubah-ubah 

Count 11 9 20 

% within IPK 61.1% 15.5% 26.3% 

Berubah-ubah 

Count 7 49 56 

% within IPK 38.9% 84.5% 73.7% 

Total 

Count 18 58 76 

% within IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.727
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 12.469 1 .000   
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Likelihood Ratio 13.483 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 14.533 1 .000   

N of Valid Cases 76     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.74. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Lampiran 15. Hasil Uji SPSS Pengaruh Pembimbing Akademik dan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pembimbing akademik * IPK 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 
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Pembimbing akademik * IPK Crosstabulation 

 IPK Total 

Memuaskan Kurang 

Memuaskan 

Pembimbing akademik 

Pasif 

Count 7 49 56 

Expected Count 13.3 42.7 56.0 

% within IPK 38.9% 84.5% 73.7% 

Aktif 

Count 11 9 20 

Expected Count 4.7 15.3 20.0 

% within IPK 61.1% 15.5% 26.3% 

Total 

Count 18 58 76 

Expected Count 18.0 58.0 76.0 

% within IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.727
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 12.469 1 .000   
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Likelihood Ratio 13.483 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

N of Valid Cases 76     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.74. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Lampiran 16. Hasil Uji SPSS Pengaruh Sarana Prasarana Kampus dan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

SARANA PRASARANA 

KAMPUS * IPK 

76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 

 

SARANA PRASARANA KAMPUS * IPK Crosstabulation 

 IPK Total 

Memuaskan Kurang 

Memuaskan 

SARANA PRASARANA Tidak 
Count 5 48 53 
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KAMPUS Terpenuhi Expected Count 12.6 40.4 53.0 

% within IPK 27.8% 82.8% 69.7% 

Terpenuhi 

Count 13 10 23 

Expected Count 5.4 17.6 23.0 

% within IPK 72.2% 17.2% 30.3% 

Total 

Count 18 58 76 

Expected Count 18.0 58.0 76.0 

% within IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.676
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 17.157 1 .000   

Likelihood Ratio 18.593 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 19.417 1 .000   

N of Valid Cases 76     
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a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.45. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Lampiran 17. Hasil Uji SPSS Pengaruh Organisasi dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) pada Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ORGANISASI * IPK 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0% 

 

 

 

 

ORGANISASI * IPK Crosstabulation 

 IPK Total 

Memuaska

n 

Kurang 

Memuaskan 

ORGANISASI Memiliki Organisasi Count 13 43 56 



108 
 

Expected Count 13.3 42.7 56.0 

% within IPK 72.2% 74.1% 73.7% 

Tidak Memiliki Organisasi 

Count 5 15 20 

Expected Count 4.7 15.3 20.0 

% within IPK 27.8% 25.9% 26.3% 

Total 

Count 18 58 76 

Expected Count 18.0 58.0 76.0 

% within IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .026
a
 1 .872   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .026 1 .872   

Fisher's Exact Test    1.000 .547 

Linear-by-Linear Association .026 1 .873   

N of Valid Cases 76     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.74. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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