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“The Relation Of Medical Student Learning Patterns With 

Biomedic Value In The Faculty Of Medicine Muhammadiyah 

University Makassar" 
 

ABSTRACT 

 

Background: Learning achievement can be seen from the learning outcomes of 

students. An efficient and effective way of learning can help students improve 

their students' abilities. Learning method or learning pattern is a method used by 

students in developing their learning activities and learning pattern is also a way 

for someone to feel comfortable and safe when learning from time and senses. 

Learning patterns that are good and appropriate for someone can be used to adapt 

to the atmosphere of new learners in the first year of the biomedical block. 

Objective: To determine the relationship between medical student learning 

patterns and biomdik values at the Faculty of Medicine, University of 

Muhammadiyah Makassar. 

Methods: The research design used an analytical research method with a cross 

sectional approach, in which variable measures were used to determine the 

relationship between student learning patterns and biomedical blocks in the first 

year batch of 2019, Muhammadiyah Makassar Medical Faculty. The population 

used was all first year Faculty of Medicine students of 2019 Muhammadiyah 

University of Makassar. The sampling used in this study is the total sampling 

method. 

Results: From the research results there were 135 students divided into several 

learning patterns, namely 27 students with a percentage of 20.0% for visual 

learning patterns, 34 students with auditory learning patterns with a percentage of 

25.2%, 36 students with kinesthetic learning patterns with a percentage of 26.7% 

and 38 students learning patterns reading with a percentage of 28.1%. The 
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research results obtained that there is a significant value (asym.sig) obtained by a 

p-value <0.05 so that Ha is accepted, which means there is a relationship between 

learning patterns and biomedical values in the medical faculty of Muhammadiyah 

University of Makassar. 

 

Table 5.5 Relationship between Learning Patterns and Biomedical Value of 1 

Student 

 

  

Biomedical value 1 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 16 5 3 3 27 

Auditorial 5 4 5 20 34 

Kinestetik 8 4 18 6 36 

Reading 7 21 4 6 38 

Total 36 34 30 35 135 

 

 

Table 5.7 Relationship between Learning Patterns and Biomedical Value of 2 

Student 

 

  

Biomedical value 2 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 18 3 3 3 27 

Auditorial 6 3 5 20 34 

Kinestetik 8 5 18 5 36 

Reading 7 18 6 7 38 

 

Table 5.9 Relationship between Learning Patterns and Biomedical Value of 3 

Student 

 

  

Biomedical value 3 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 16 4 3 4 27 

Auditorial 6 4 5 19 34 

Kinestetik 6 2 22 6 36 



 

 

x 

 

Reading 9 18 3 8 38 

Total 37 28 33 37 135 

 

Conclusion: Visual learning and reading patterns are better applied to 

biomedical blocks in the medical faculty of Muhammadiyah University of 

Makassar 

Keywords: learning patterns, biomedical values, biomedical blocks 
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“ Hubungan Pola Belajar Mahasiswa Kedokteran Dengan Nilai Biomedik Di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar“ 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Prestasi Belajar dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik. 

Cara belajar yang efisien dan efektif dapat membantu mahasiswa untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa. Cara belajar atau pola belajar merupakan 

cara yang digunakan peserta didik dalam mengembangkan kegiatan belajarnya 

dan pola belajar juga merupakan salah satu cara bagi seseorang merasa nyaman 

dan aman saat belajar dari waktu maupun secara indra. Pola belajar yang baik dan 

tepat bagi seseorang dapat digunakan untuk beradaptasi dengan suasan pembelajar 

baru pada tahun pertama pada blok biomedik.  

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan pola belajar mahasiswa kedokteran dengan 

nilai biomdik di  Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah  Makassar. 

Metode : Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik dengan 

pendekatan Cross sectional, yang mana pengukur variabel dilakukan untuk 

mengetahui hubungan pola belajar mahasiswa terhadap blok biomedik tahun 

pertama angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Makassar . Populasi 

yang digunakan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun pertama 

angkatan 2019 Univesitas Muhammadiyah Makassar. Pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode total sampling. 

Hasil : Dari hasil penelitian dterdapat 135 mahasiswa yang terbagi atas beberapa 

pola belajar yaitu 27 mahasiswa dengan persentase 20.0 % mpola belajar visul, 34 

omahasiswa  pola belajar auditorial dengan persentase 25,2 %, 36 makasiswa pola 

belajar kinestetik dengan persentase 26,7 % dan 38 mahasiswa pola belajar 

reading dengan persentase 28,1 %. Hasil penelitian di dapatkan terdapat nilai 

signifikan (asym.sig) di peroleh nilai p-value < 0,05 sehingga Ha diterima yang 
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berarti terdapat hubungan antara pola belajar dengan nilai biomedik di fakultas 

kedokteran universitas muhammadiyah Makassar. 

Tabel 5.5  Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 1 Mahasiswa 

  

Nilai Biomedi 1 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 16 5 3 3 27 

Auditorial 5 4 5 20 34 

Kinestetik 8 4 18 6 36 

Reading 7 21 4 6 38 

Total 36 34 30 35 135 

 

Tabel 5.7 Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 2 Mahasiswa  

  

Nilai Biomedik 2 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 18 3 3 3 27 

Auditorial 6 3 5 20 34 

Kinestetik 8 5 18 5 36 

Reading 7 18 6 7 38 

Total 39 29 32 35 135 

 Tabel. 5.9 Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 3 Mahasiswa 

  

Nilai Biomedik 3 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 16 4 3 4 27 

Auditorial 6 4 5 19 34 

Kinestetik 6 2 22 6 36 

Reading 9 18 3 8 38 

Total 37 28 33 37 135 

 

Kesimpulan : Pola belajar visual dan reading lebih baik di terapkan pada blok 

biomedik  di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Kata Kunci :  pola belajar, nilai biomedik,blok biomedik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

  Prestasi belajar dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap peserta didik 

yang meliputi faktor kognitif, fektif dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. 

Dari hasil belajar yang dilakukan akan diperoleh suatu hasil belajar yaitu 

prestasi. Prestasi belajar merupakan indikator yang penting untuk mengukur 

keberhasilan proses belajar mengajar.1  

Menurut Edi suwardi bahwa pola belajar adalah memliki tujuan 

membentuk peserta didik pada masa perkembagannya, peningkatan kekuatan 

secara kognitif ,efektif dan psikomotorik, menghidupkan dan memberikan 

motivasi agar terjadi proses pembelajaran yang baik. Pola belajar merupakan 

pola umum sebagai cara yang digunakan oleh peserta didik dalam proses 

kegiatan belajar, pola belajar juga sebagai cara yang digunkan peserta didik 

dalam megembangkan kegitan belajar yang mengarahkan pada hal – hal yang 

bersifat praktis dalam rangka mencapai tujuan belajar. Pola belajar juga 

merupakan cara seseorang merasa,nyaman dan aman saat belajar dari waktu 

maupun secara indra, seseorang pada umumnya akan sulit memperoleh 

informasi dengan cara tidak nyaman bagi mereka karena setiap orang berbeda 

– beda cara belajar dan  memperoleh infomasi.2 

Pada dunia pendidikan kedokteran di era saat ini. Dokter dituntut untuk 

mendapatkan prestasi dengan nilai IPK yang sangat memuaskan dan pada 
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tahap awal semester mahasiswa kedokteran semua peraturan awal dini juga 

wajib memenuhi syarat nilai minimal studi system blok persemester. Pola 

belajar yang sangatlah penting bagi mahasiswa kedokteran pada tahap awal 

semester karena dapat menjadi parameter keberhasilan dalam menangani 

kesulitan tiap semester yang semakin kompleks tingkat kesulitannya. 

 Beberapa Penelitian menjelaskan mahasiswa bisa mengenali pola belajar 

yang sesuai  dengan dirinya dapat memperoleh keuntungan ,tetapi jika metode 

atau strategi pada saat proses belajar mengajar di kelas tidak sesuai dengan 

pola belajarnya, maka mahasiswa akan susah untuk memahami setiap 

pelajaran. Mahasiswa mampu menentukan sendiri cara yang paling mudah 

baginya untuk menyerap pelajaran yang diberikan baik itu pada saat belajar di 

kelas maupun ketika belajar di Laboratorium atau diruang praktikum pada 

mata kuliah Biomedik. 

Mata kuliah Biomedik adalah mata kuliah dasar dalam ilmu kedokteran 

yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa kedokteran untuk menjadi dokter 

profesional. Kurikulum biomedik juga berperan penting dalam dunia 

kedokteran karena mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar dari manusia, 

mempelajari keadaan normal manusia dan juga merupakan podasi awal pada 

ilmu kedokteran Penguasaan kompetensi mahasiswa pada mata kuliah 

Biomedik ditunjukkan melalui prestasi belajar mahasiswa tersebut.3  

Mahasiswa kedokteran tahun pertama dapat memanfaatkan pola belajar 

yang efektif sebagai batu loncatan untuk adaptasi dengan suasana 

pembelajaran yang baru.  
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Adapun  dalam  tinjauan keislaman tentang  kewajiban  menutut  ilmu  

merupakan  suatu kewajiban bagi setiap umat muslim yaitu sebagai berikut : 

Rasulullah SAW bersabda : 

    

Artinya :  

“Menutut ilmu itu wajib atas setiap muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224) 

Hadis kedua yang menjelas tentang tanda kebaikan pada seseorang yang 

diberikan oleh Allah berupa kepahaman akan ilmu. 

 

Artinya :  

“Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan memahamkan 

dia tentang ilmu”(HR. Bukhari no. 71 dan Muslim No. 1037). 

 

   Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, oleh 

karena itu diwajibkan setiap orang islam untuk menuntut ilmu baik orang 

dewasa maupun anak – anak. Menutut ilmu merupakan sarana untuk 

menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita dan tak sempurna keiman 

amal kita kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu , Allah disembah dan hak Allah 

ditunaikan serta dengan ilmu pula, agama-Nya disebarkan. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat hubungan pola belajar mahasiswa kedokteran dengan 

nilai biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar ?  

C. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan pola belajar mahasiswa dengan nilai di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

b. Tujuan Khusus  

Untuk Mengetahui klasifikasi hubungan pola belajar mahasiswa 

dengan nilai biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

D. Manfaat Penelitian  

a. Bagi pengembangan keilmuwan  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi proses belajar 

mengajar dan menambah kajian keilmuwan .  

b. Bagi mahasiswa  

Untuk dapat mengetahui pola belajar yang sesuai dengan mahasiswa 

yang paling efektif dan efisien di Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar.   

c. Bagi Universitas  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses 

belajar mengajar dan dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

d. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

Bagimasyarakat  

e.Bagi masyarakat 

Masyarakat akan mendapatkan gambaran pola belajar mahasiswa 

kedokteran yang ideal. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

  

A. Definisi Belajar  

Pengertian belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

belajar merupakan suatu usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, 

berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman. Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil 

praktek. Proses belajar terjadi melalui banyak cara baik disengaja maupun 

tidak disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu 

perubahan pada diri bagi seseorang.4  

Belajar merupakan cara seseorang mengamati, membaca, berinisiasi, 

mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan dan mengikuti petunjuk atau arahan 

untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan atau pengalaman yang bertujuan 

untuk mencapai hasil yang diharapkan baik itu berupa perubahan penampilan 

ataupun tingkah laku.5  

Jadi Belajar merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami mahasiswa 

dalam hal kemampuan untuk membentuk bertingkah laku dengan cara yang 

baru sebagai hasil interaksi, stimulus, dan respon yang diperoleh dari belajar. 

Keberhasilan belajar tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam proses belajar yang berasal dari faktor internal yaitu kesehatan, bakat, 

minat, motivasi, pola belajar dan faktor eksternal yang berasal dari keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan pengajar atau dosen.  
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B. Pengertian Pola Belajar  

Pola dapat di artikan sebaga cara atau bentuk. Pola secara umum diartikan 

sebagai suatu bentuk dari cara yang digunakan dalam melakukan sesuatu untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan.6 Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia , pola berarti sebagai 

sistem, cara kerja atau bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan belajar atau to 

learn mempunyai arti memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan 

,mengingat, menguasai melalui pengetahuan dan mendapat informasih atau 

menemukan.   

Pola belajar ialah merupakan sejumlah rangkaian prosedur dalam belajar 

yang dapat membantu dalam menguasai materi pelajaran. Setiap mahasiswa 

memiliki keunikan pribadi yang berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. 

Setiap mahasiswa berbeda dalam tingkat kinerja, kecepatan belajar, dan pola 

belajar atau gaya belajar. Perbedaan cara belajar ini menunjukkan cara 

termudah mahasiswa untuk menyerap informasi selama.7  

Kunci menuju keberhasilan dalam belajar dan bekerja adalah mengetahui 

pola belajar dari setiap orang, untuk mgnenerima kekuatan sekaligus 

kelemahan diri sendiri dan sebanyak mungkin menyesuaikan pribadi dalam 

setiap situasi pembelajaran. 

C.  Macam – macam pola belajar  

Pola belajar merupaka suatu model yang dipilih seseorang untuk mendapatkan 

informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran, seseorang pada 

umumnya akan sulit memperoleh informasi dengan cara yang tidak nyaman 
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bagi mereka karena setiap orang berbeda – beda dan cara belajar dan 

meperoleh informasi itupun berbeda akan sulit memproses informasi dengan 

cara yang tidak nyaman bagi mereka karena setiap orang berbeda. Pola belajar 

ada tiga yaitu:8  

1. Visual.  

 Visual learning adalah belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang 

peranan penting. Belajar visual dilakukan seseorang untuk memeroleh 

informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan 

sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. 

Setiap orang yang memiliki pola belajar visual memiliki kebutuhan yang 

tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum mereka 

memahaminya. Mereka lebih mudah menangkap lewat materi 

bergambar.Selain itu, mereka memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna 

dan pemahaman yang cukup terhadap artistik. Dalam hal ini tekhnik 

visualisasi melatih otak untuk.bisa memvisualisasikan sesuatu hal, mulai dari 

mendeskripsikan suatu pemandangan, benda (baik benda nyata maupun 

imajinasi), hingga akhirnya mendapatkan yang diinginkan.  

Belajar visul ini menitikberatkan ketajaman penglihatan.Artinya, bukti-

bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka pahambelajar 

seperti ini, mengandalkan penglihatan atau melihat dahulu buktinya untuk 

kemudian bisa mempercayainya.  

Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang yang menyukai belajar visual 

ini seperti:  
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a. Melihat sesuatu informasi atau pelajaran secara visual unruk mengetahui 

atau memahaminya atau menghafal 

b. Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna .  

c. Memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistic.  

d. Memiliki kesuliatan dalam berdialog secara langsung.  

e. Terlalu rekatif suara , sulit mengikuti anjuran secara lisan seringkali salah 

menginterpretasikan kata ataupun ucapan 

Adapun ciri-ciri lain yang ditunjukkan oleh pelajar dengan pola belajar  visual, 

antara lain:  

1. Lebih mudah mengingat dengan cara melihat  

2. Rapi dan teratur. 

3. Berbicara dengan cepat.  

4. Berencana dan mengatur jangka waktu yang baik.  

5. Teliti dan detail.  

6. Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi. 

7. Mengingat apa yang dilihat dari pada didengar.  

8. Mengingat dengan asosiasi visual.  

9. Biasanya tidak terganggu dengan keributan. .  

10. Pembaca cepat dan tekun.  

11. Lebih suka membaca dari pada dibacakan.  

12. Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh serta bersikap 

waspada  

13. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara ditelepon dan dalam rapat.  
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14. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

15. Sering menjawab pertanyaandengan jawaban singkat "ya atau tidak". 

16. Lebih suka mekukan demontrasi dari pada pidato.  

17. Lebih suka seni dari pada musik. 

18. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan , tetapi tidak pandai 

memilih kata – kata.  

19. Kadang – kadang konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan  

Media atau bahan yang cocok untuk belajar visual :  

1. Guru yang menggunakan bahasa tubuh atau gambar dalamenerangkan  

2. Media gambar , video , poster dan sebagainya  

3. Buku yang banyak mencantumkan diagram atau gambar  

4. Flow chart  

5. Grafik  

6. Menandai bagian – bagian yang penting dari bahan ajar dengan 

menggunakan warna berbeda - beda  

7. Simbol-simbol visual  

 2. Auditory  

  Belajar auditori orang yang mengandalkan pendengaran untuk bisa 

memahami sekaligus mengingatnya.Karakteristik model belajar ini benar-

benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap 

informasi atau pengetahuan.Artinya, untuk bisa mengingat dan memahami 

informasi tertentu, yang bersangkutan haruslah mendengarnya lebih dulu. 

Artinya, kita harus mendengar lalu bisa mengingat dan memahami informasi 
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itu.9 Orang-orang yang memiliki pola belajar pendengar mengandalkan proses 

belajarnya melalui pendengaran (telinga). Mereka memperhatikan sangat baik 

pada hal-hal yang didengar. Pada umumnya, seorang anak yang memiliki 

belajar auditori ini senang mendengarkan diskusi, berita di radio, dan juga 

kaset pembelajaran,,rekaman kuliah,tutorial dan dan membicarakan materi : 

Hal ini mencakup berbicara dengan suara keras atau bicara kepada diri 

sendiri..Mereka senang belajar dengan cara mendengarkan dan berinteraksi 

dengan orang lain.  

Karakteristik orang yang memiliki pelajar ini adalah :  

a. Semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran.  

b. Memiliki kesuliatan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan 

secara langsung.  

c. Memiliki kesulitan menulis ataupun membaca.  

 Ciri yang ditampilkan oleh pelajar auditorial antara lain :  

1. Lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan daripada melihat 

2. Mudah terganggu oleh keributan.  

3. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan dibuku ketika 

membaca 

4. Senang membaca keras dan mendengarkan.  

5. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama dan warna suara 

6. Berbicara dalam irama yang berpola.  

7. Biasanya pembicara yang fasih.  

8. Lebih suka musik dari pada seni 
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9. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari 

pada yang dilihat.   

10. Suka berbicara, berdiskusi dan menjelaskan tentang sesuatu panjang lebar 

11. Mempunyai masalah-masalah dengan pekerjaan yang melibatkan 

visualisasi sepertimemotong-motong bagian-bagian hingga sesuai satu 

sama lain.  

12. Lebih pandai mengeja dengan keras dari pada menuliskannya.  

13. Lebih suka gurauan dari pada membaca komik.  

 Strategi belajar untuk belajar auditor : 

1. Catatan yang Anda buat mungkin sangat tidak memadai. Tambahkan 

informasi yang didapat dengan cara berbicara dengan orang lain dan 

mengumpulkan catatan dari buku.  

2. Rekam ringkasan dari catatan yang dibuat dan dengarkan rekaman 

tersebut.  

3. Minta orang lain untuk mendengarkan pemahaman Anda mengenai suatu 

topic.  

4. Baca buku atau catatan dengan keras  

 

 3. Kinestetik  

  Pelajar kinestetik adalah orang yang memiliki pola belajar kinestetik, 

mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang 

memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada 

beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa 
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melakukannya. Menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama 

agar terus bisa mengingatnya10  

Karakteristik orang yang menyukai pola belajar ini adalah:  

a. Menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar.  

b. Sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak.  

c. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya bergerak. 

Contohnya saatguru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil 

tangannya asyik menggambar  

d. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar.  

e. Sulit mengetahui hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambing.  

f. Menyukai praktik  atau  percobaan.  

g. Menyukai permainan dan aktivitas  

 Ciri yang ditampilkan oleh pelajar kinestetik antara lain :  

1. Berbicara dengan pelan.  

2. Menanggapi perhatian fisik.  

3. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka.  

4. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain.  

5. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak.  

6. Mempunyai perkembangan awal otot yang benar.  

7. Belajar melalui manipulasi dan praktek.  

8. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat.  

9. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca.  

10. Banyak menggunakan isyarat tubuh.  
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11. Tidak dapat duduk diam dalam jangka waktu lama.  

12. Tidak dapat mengingat geografis kecuali jika mereka memang telah 

pernah beradaditempat itu.  

13. Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi.  

14. Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot mereka mencerminkan 

aksi dengan gerakan tubuh saat membaca.  

15. Kemungkinan tulisannya jelek.  

16. Ingin melakukan sesuatu.  

17. Menyukaipermainanyang menyibukkan  

 Media atau bahan yang cocok untuk pola belajar kinestetik :  

1. Menggunakan seluruh pancaindera : penglihatan , sentuhan , pengecap , 

penciuman ,pendengaran .  

2. Laboratorium.  

3. Kunjungan lapangan.  

4. Pembicara yang memberikan contoh kehidupan nyata.  

5. Pengaplikasian.  

6. Pameran , sampel , fotografi.  

7. Koleksi berbagai macam tumbuhan , serangga , dan sebagainya.  

 Strategi belajar untuk pola belajar kinestetik :  

1. Anda akan mengingat kejadian nyata yang terjadi.  

2. Masukan berbagai macam contoh untuk memudahkan dalam mengingat 

konsep.  

3. Gunakan benda-benda untuk mengilustrasikan ide.  
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4. Kembali ke laboratorium , atau tempat Anda dapat melakukan eksperimen.  

5. Mengingat kembali mengenai eksperimen , kunjungan lapangan , dan 

sebagainya  

 

 4. Belajar Membaca atau menulis (Read atau Write)  

Modalitas pola belajar ini adalah informasi yang ditampilkan 

dalam bentuk kata-kata. Ada beberapa refrensi yang menekankan pada 

input berupa teks dan output berupa bacaan atau tulisan dalam segala 

bentuknya . Orang yang memiliki modalitas ini menyukai power point , 

daftar, kamus , dan bentuk kata-kata lainnya.  

Media atau bahan yang cocok untuk gaya belajar membaca/menulis : 

a. Kamus  

b. Handout  

c. Buku teks  

d. Catatan  

e. Essay  

f. Membaca buku manual  

 Strategi belajar untuk pola belajar membaca atau menulis :  

1. Tuliskan kata-kata secara berulang-ulang.  

2. Baca catatan Anda (dengan sunyi ) secara berkali-kali.  

3. Tulis kembali ide atau informas i dengan kalimat yang berbeda. 

4. Terjemahkan semua diagram , gambar , dan sebagainya kedalam kata-

kata.  
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Seorang individu harus dapat menyesuaikan pola belajarnya sesuai 

dengan kepribadiannya.Seorang guru dalam menghadapi peserta didiknya 

harus dapat membaca kebutuhan siswanya, dan sesuai dalam memilih pola 

belajar yang sesuai dalam kegiatan pembelajarannya. Berdasarkan 

penjelasan di atas, dapat disimpulkan macam-macam polabelajar .Ada 

beberapa pola belajar menurut para ahli yaitu :  

1) Pola Belajar Mandiri  

Pola belajar mandiri merupakan pola belajar yang dapat dilakukan 

oleh setiap individu dimana saja, dalam suatu kondisi apapun, dan 

kapanpun. Pada pola belajar mandiri, seorang individu harus melakukan 

aktivitas perencanaan pembelajaran harus secaramandiri yang meliputi 

tujuan, target nilai, atau strategi belajar yang sesuai, menentukan waktu 

belajar yang sesuai dengan kegiatan lainnya Ada tiga hal yang perlu 

dilakukan dalam aktivitas belajar mandiri, yakni :15  

a. Menggaris bawahi hal yang penting sebagai key word (kata kunci), 

sehingga dengan membaca kata kunci ini saja kita sudah dapat 

memahami apa yang dimaksud dengan kata tersebut secara 

pengembangannya.  

b. Membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari, kalimat singkat yang 

mencerminkan ide utama atau bacaan. 

c.  Membuat outline atau mindmap ataupun kerangka berpikir yang 

memudahkan untuk melihat , mengingat seluruh yang kita pelajari. 
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Kelebihan dari pola belajar mandiri ini dapat dilaksanakan dimanapun, 

kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Setiap individu dengan belajar 

mandiri dilatih untuk dapat mengatur setiap pola belajar mereka miliki.  

2) Pola Belajar Terbimbing Tutor Sebaya  

Pola belajar terbimbing oleh tutor sebaya juga biasa disebut dengan 

peer tutoring merupakan pola belajar dengan bantuan seorang peserta didik 

yang berkompeten untuk mengajar peserta didik lainya terkait tugas yang 

diberikan oleh guru baik dikerjakan di kampus ataupun di rumah. Peserta 

didik yang menjadi tutor ini bertugas sebagai fasilitator yang berperan 

sebagai guru, mediator, teman kerja, pelatih, atau role model. 

Pembelajaran tutor sebaya ini merupakan kegiatan belajar yang berpusat 

pada mahasiswa. Pembelajaran ini akan sukses apabila terjadi timbal balik 

antara teman sebaya yang secara bersama sama membuat perencanaan dan 

memfasilitasi kegiatan belajar dan dapat belajar dari kegiatan belajar 

bersama.  

Pola belajar tutor sebaya ini biasanya sangat efektif dilakukan oleh 

anak-anak yang mempunyai batas dengan guru, atau sulit berkomunikasi 

dengan guru, karena dalam kegiatan belajar dengan teman sebaya ini 

pembelajaran akan lebih hangat, karena dibimbing oleh orang yang 

sudah dekat dengannya. Tentu dalam belajar juga lebih mudah untuk 

diterima karena biasanya seorang anak lebih mempunyai kedekatan dan 

lebih santai dengan temannya  sendiri. Akan tetapi terkadang di tengah 

pembelajaran masih ada kesulitan yang belum bisa diselesaikan oleh 
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tutor sebaya ini yang nantinya juga masih membutuhkan mediator dari 

guru.Dalam pemilihan tutor sebaya juga diperlukan pertimbangan- 

pertimbangan seperti memiliki kepandaian yang lebih unggul dari teman-

temanya, tidak tinggi hati, tidak kejam atau keras hati terhadap sesama 

kawan, memiliki kecakapan dalam menerima pelajaran, dan mempunyai 

kreativitas dalam membimbing dan menerangkan materi pelajaran 

kepada kawannya.  

3) Pola Belajar Terbimbing Oleh Guru  

Pola belajar terbimbing oleh guru merupakan satu upaya yang 

dilakukan untuk memperhatikan adanya perbedaan kemampuan dalam 

belajar, karena guru atau dosen  sebagai pembimbing di dalam kelas 

maka harus mampu melihat perbedaan-perbedaan individual sehingga 

guru atau dosen  dapat meningkatkan hasil belajar siswa ataupun 

mahasiswa. Pola belajar terbimbing oleh guru juga dapat diartikan 

sebagai pola belajar yang berbentuk institusional, dimana mahasiswa 

harus mengikuti kegiatan- kegiatan yang teratur dan berstruktur yang 

telah diberikan oleh guru atau dosen agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat terarah, yang perlu diperhatikan dalam belajar terbimbing oleh 

guru ini dari persiapan, hingga akhir mengikuti ujian.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti pola belajar 

terbimbing oleh guru adalah :  
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a. Mempersiapkan diri, yakni meliputi kegiatan yang terdiri dari 

perolehan garis besar dari pokok persoalan yang akan dibahas dan 

persiapan peralatan yang diperlukan dalam belajar.  

b. Mencatat bahan materi belajar  

c. Mencerna hasil belajar, kegiatan ini berupa membaca atau 

mengulang kembali catatan yang dibuat.  

Keuntungan dari membaca kembali materi pembelajaran adalah dapat 

melengkapi yang kurang, dapat memahami yang kurang jelas, dapat 

meresapi pembelajaran, dan dapat menambah penguasaan bahan.  

4) Pola Belajar Kelompok/Diskusi  

Beberapa hal yang butuh dilakukan belajar kelompok atau diskusi agar 

berhasil yakni dalam belajar mahasiswa harus memiliki keterampilan 

berkomunikasi, karena dalam belajar diskusi ada dua peran yang harus 

dilakukan, yaitu sebagai pembicara dan juga sebagai pendengar. Peran ini 

dapat dilakukan secara bergantian antara anggota kelompok yang  belajar 

bersama. Hal ini perlu diperhatikan jangan sampai ada hanya satu orang 

saja yang mendominasi kelompok untuk berbicara.  

Menurut Mc Donal mahasiswa yang belajar berkelompok dapat 

mengingat lebih lama materi-materi yang dipelajari daripada mahasiswa 

yang tidak belajar bersama. Bagian yang menarik adalah bahwa anggota 

kelompok yang menerangkan dan menjelaskan justru dapat mempelajari 

lebih banyak dari pada yang mendengarkan saja. Hal ini satu keuntungan 

yang prestasi belajar didapat dari belajar secara berkelompok.  
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Pembelajaran secara berkelompok selain memiliki keunggulan 

pemahaman yang diperoleh secara mandiri dan kelompok. Contoh belajar 

kelompok tutorial, dapat menyelesai masalah bersama serta saling 

memberikan pehaman atau ilmu satu sama lain tetapi kegiatan tutorial 

diantara teman sekaligus memiliki kelemahan jika ada mahasiswa yang 

pasif dan titip nama pada kelompoknya. Dari sudut pandang pengampu, 

strategi ini mengurangi sebagian beban dosen untuk memahamkan 

mahasiswa karena dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator yang 

membimbing proses penyelesaian dengan menunjukkan materi yang 

relevan untuk dirujuk sebagai panduan. Kelemahannya tidak semua dosen 

bersedia berkeliling kelas memantau karya kelompok.   

D. Pola Belajar Terhadap Biomedik  

Pembelajaran melalui materi Audio-Visual ini akan menarik perhatian 

bagi para pendidik di dunia medis. Mahasiswa kedokteran tahun pertama 

dapat memanfaatkan materi AV ini sebagai batu loncatan untuk adaptasi 

dengan suasana pembelajaran yang baru. Bagi mahasiswa kedokteran tahun 

pertama, materi AV ini akan sangat membantu pada blok-blok di semester 

awal perkuliahan, terlebih saat menghadapi blok ilmu biomedik dasar.  

Selama penayangan materi Audio-Visual ini, ditampilkan video animasi 

dari setiap penggambaran proses fisiologi sel, seperti proses replikasi dan 

sintesis DNA. Tidak hanya animasi yang mudah dimengerti, bentuk setiap 

organ sel juga digambarkan jelas menggunakan warna yang menarik, video ini 

juga dilengkapi teks penjelasan pada setiap bagian dan proses yang terjadi, 
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seperti misalnya, teks nama bagian setiap organ sel yang ditunjuk dan teks 

penjelasan mekanisme serta elemen yang terlibat dalam sintesis dan replikasi 

DNA. Hal ini memudahkan mahasiswa dengan kemampuan visual untuk  

memahami dan menyimpan informasi.Sedangkan kinestetik biasa digunakan 

laboratorium karena orang yang kinestetik biasa cenderung biasa menangkap 

pelajaran dengan cara menyentuh atau memperagakan langsung gerakkannya.  

E. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah suatu hasil usaha yang telah dicapai oleh siswa 

yang telah melakukan suatu kegiatan belajar disekolah atau universitas dan 

usaha yang dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah 

laku. Hasil perubahan tersebut diwujudkan dengan suatu nilai atau 

skor.Prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari 

aktivitas yang telah dilakukan atau dikerjakan.Dengan mengetahui prestasi 

belajar mahasiswa dapat diketahui kedudukan mahasiswa yang pandai, sedang 

atau kurang. Dalam memperoleh hasil belajar yang baik perlu didukung oleh 

dorongan atau motivasi yang kuat. Sehingga, antara prestasi belajar dan 

motivasi belajar merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan, keduanya harus 

seimbang karena akan berpengaruh terhadap prestasi belajar.12  

Sesuai dengan ketentuan Sistem Kredit Semester (SKS) yang berlaku 

diperguruan tinggi, ada tiga hal penting yang merupakan pokok-pokok 

pengertian yang berkaitan dengan masalah prestasi belajar.  

a) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang 

masing-masing 4, 3, 2, 1 dan 0.  
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b) Syarat kelulusan program ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang 

diisyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum.  

c) Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dilakukan secara 

menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan 

karakteristik pendidikan yang bersangkutan.  

Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan indikator dari prestasi belajar 

mahasiswa dalam satu atau lebih semester yang diperoleh dengan jalan 

membagi jumlah nilai tersebut dengan jumlah SKS Oleh karena itu, SKS 

dipakai sebagai penentu belajar mahasiswa. Berdasarkan uraian diatas 

disimpulkan bahwa prestasi belajar mahasiswa adalah merupakan kecakapan 

nyata dalam suatu mata kuliah tertentu setelah mengalami proses belajar 

dalam jangka waktu tertentu yang indikatornya dinyatakan dalam jangka 

prestasi kumulatif.13  

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Belajar  

Beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain faktor 

internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar salah satunya adalah 

pola belajar. Kebiasaan belajar yang baik dan disiplin diri harus dimiliki, 

selain itu kebutuhan untuk berprestasi tinggi dan berdaya saing harus selalu 

ditanamkan.Pola belajar yang digunakan mahasiswa diperlukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.  

1. Faktor Internal  

a. Faktor biologis (jasmaniah) Faktor biologis meliputi segala hal yang 

berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang 
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bersangkutan. Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan sehubungan 

dengan faktor biologis ini antaranya yang pertama adalah kondisi fisik 

yang normal. Kondisi fisik yang normal atau tidak memiliki cacat sejak 

dalam kandungan sampai setelah lahir sudah tentu merupakan hal yang 

sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang. Yang kedua adalah 

kondisi kesehatan fisik.Bagaimana kondisi kesehatan fisik yang sehat dan 

segar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang.  

b. Faktor psikologis (Rohaniah) Faktor psikologis yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi 

mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan 

belajar adalah kondisi mental  yang stabil.  

2. Faktor Eksternal  

a. Faktor lingkungan keluarga Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini 

merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menentukan 

perkembangan pendidikan seseorang, dan tentu saja merupakan faktor 

pertama dan utama. Kondisi lingkungan keluarga yang sangat menentukan 

keberhasilan belajar seseorang adalah adanya hubungan harmonis diantara 

sesama anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang 

cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup dan suasana 

lingkungan rumah yang cukup tenang serta adanya perhatian besar dari 

orangtua.  

b. Faktor lingkungan sekolah atau kampus Kondisi lingkungan sekolah yang 

juga dapat mempengaruhi kondisi belajar antara lain adalah adanya adanya 
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guru yang baik,peralatan belajar yang lengkap, gedung yang memenuhi 

persyaratan bagi berlangsungnya proses belajar yang baik.  

c. Faktor lingkungan masyarakat Lingkungan atau tempat tertentu yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah lembaga-lembaga 

pendidikan non formal yang melaksanakan kursus-kursus tertentu, 

bimbingan tes, kursus pelajaran tambahan yang menunjang keberhasilan 

belajar.  

d. Faktor waktu Bahwa waktu (kesempatan) memang berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar seseorang, tentunya telah kita ketahui bersama. 

Sebenarnya yang sering jadi maslah bagi mahasiswa bukan ada tidaknya 

waktu melainkan bisa atau tidaknya mengatur waktu yang tersedia untuk 

belajar. Selain itu masalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 

mencari dan menggunakan waktu dengan sebaikbaiknya agar disatu sisi 

mahasiswa dapat menggunakan waktunya untuk belajar dengan baik dan 

disisi lain mereka juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

hiburan yang sangat bermanfaat pula untuk menyegarkan pikiran. Adanya 

keseimbangan antara kegiatan belajar dan kegiatan yang bersifat hiburan 

atau rekreasi itu sangat perlu. 

G. Hubungan pola belajar terhadap prestasi belajar  

Pola belajar dapat mempengaruhi terhadap hasil belajar seseorang . Jika 

salah dalam  menerapkan pola belajar dapat menyebabkan kegagalan dan 

frustasi pada mahasiswa.Sebaliknya jika penerapan pola belajar benar maka 
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dapat menunjang keberhasilan  seseorang dalam mengatasi masalahnya dalam 

proses belajar dan prestasi belajarpu dapat terpengaruh. 14  

Mengenali pola belajar sendiri, belum tentu membuat menjadi lebih 

pandai. Tetapi dengan mengenali pola belajar akan dapat menentukan cara 

belajar yang efektif. Anda dapat tahu bagaimana memanfaatkan kemampuan 

belajar secara maksimal ,sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat optimal. 

Sebagaimana kita ketahui, belajar membutuhkan konsentrasi. Situasi dan 

kondisi untuk berkonsentrasi sangat berhubungan dengan pola belajar. Jika 

mengenali pola belajar, maka dapat megelolah pembelajaran pada kondisi 

apapun, dimana, kapanpun dan bagaimana cara pembelajaran yang baik dan 

efektif. Pola belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal.  

H. Kerangka Teori  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL, HIPOTESIS 

PENELITIAN 

A. Kerangka Konsep  

   

 

 

 

 

                                          Gambar 3.1. Kerangka Konsep 

  

B. Definisi Operasional  

Pola belajar dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh 

individu untuk mencapai suatu tujuan belajar, Sebagai langkah awal 

pengalaman belajar merupakan mengenal pola belajar diri sendiri yang dimiliki 

oleh seseorang.  

Macam-macam pola belajar yaitu :  

1. Visual  

Pola belajar visual menitik beratkan pada ketajaman suatu penglihatan. 

Artinya, bukti - bukti kongkrit harus diperlihatkan lebih dahulu agar mereka 

dapat memahami pola belajar seperti ini yang mengandalkan penglihatan 

ataupun melihat dahulu lalu mempercayainya.  

 

 

  

Variabel Independent 

Pola Belajar 

Visual 

Auditori 

Kinestetik 

Read / write 

Variabel Dependen 

Blok Biomedik 
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2. Auditorik  

Pola belajar auditorik ini mengandalka pendengaran untuk dapat 

memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-

benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi 

atau pengetahuan yang mereka peroleh . Artinya, kita harus mendengar lalu 

bisa mengingat dan memahami informasi tersebut.  

3. Kinestetik 

  Pola belajar kinestetik ini mengharuskan individu yang bersangkutan 

menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar dapat 

mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik seseorang yang 

memiliki model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. 

Pola belajar kinestetik ini bisanya menempatkan tangan sebagai alat penerima 

informasi utama agar terus bisa mengingatnya. 

4. Membaca atau menulis  

Pola belajar read atau write adalah pola belajar yang mendapatkan 

informasi yang ditampilkan dalam bentuk kata - kata. Pola belajar ini juga 

menekankan pada input berupa teks dan output berupa bacaan ataupun ulisan 

dalam segala bentuknya . Orang yang memiliki pola belajar ini menyukai 

powerpoint,buku, daftar, kamus, dan bentuk kata-kata lainnya.  

5. Campuran  

Pola belajar campuran adalah Pola belajar yang lebih dari salah satu pola 

belajar atau campuran 2 atau lebih dari 3 pola belajar yang telah disebutkan 

yang terdiri dari pola belajar visual-auditori, visual-kinestetik, auditori-

kinestetik,visual-auditori-kinestetik-read atau write. 
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Pembelajaran melalui materi Audio-Visual-kinestetik-read atau write 

ini akan menarik perhatian bagi para pendidik di dunia medis. Mahasiswa 

kedokteran tahun pertama dapat memanfaatkan materi Audio, visual, 

kinestetik,dan memebaca serta menulis (read atau write) ini sebagai batu 

loncatan untuk adaptasi dengan suasana pembelajaran yang baru. Bagi 

mahasiswa kedokteran tahun pertama, materi pola belajar ini akan sangat 

membantu pada blok-blok di semester awal perkuliahan, terlebih saat 

menghadapi blok ilmu biomedik dasar.   

Sesuai dengan ketentuan Sistem Kredit Semester (SKS) yang berlaku 

diperguruan tinggi, ada tiga hal penting yang merupakan pokok-pokok 

pengertian yang berkaitan dengan masalah hasil belajat ataupun  prestasi 

belaja mahasiswa.  

a. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang 

masing-masing 4, 3, 2, 1 dan 0.  

b. Syarat kelulusan program ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang 

diisyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum yang telah di 

tentukan. 

C. Hipotesis Penelitian  

1. Hipotesis (Ha) :  

Terdapat Hubungan antara Pola Belajar Mahasiswa kedokteran dengan Nilai 

Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Hipotesis (Ho) : 
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Tidak Terdapat Hubungan antara Pola Belajar Mahasiswa kedokteran dengan  

Nilai Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

A. Objek Penlitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hubungan Pola Belajar 

Mahasiswa Kedokteran dengan Nilai Biomedik di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar.  

B. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik  dengan menggunakan pendekatan 

cross sectional, yang mana pengukuran variabel dilakukan untuk mengetahui 

hubungan pola belajar mahasiswa kedokteran dengan nilai biomedik angkatan 

2019 di  Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar  melalui 

kuisioner sebagai data penelitian.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

a. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

b. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 

2020  

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran 

tahun pertama angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Makassar.  

2. Sampel  

 

 

30 



31 

 

 

 

 Penelitian adalah semua mahasiswa pre klinik Fakultas Kedokteran 

program studi pendidikan dokter tahun pertama angkatan 2019 Universitas 

Muhammadiyah Makassar dengan jumlah mahasiswa sebanyak 135 orang.  

3. Cara Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode total 

sampling yaitu semua subyek yang merupakan mahasiswa kedokteran 

tahun pertama angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Makassar.  

E. Jenis Data dan Instrumen penelitian  

1. Jenis Data  

Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

melalui kuisioner, data sekunder dari bagian akademik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah berupa data nilai biomedik. 

2. Instrumen penelitian  

Pada penelitian ini, alat pengambilan data yang digunakan berupa 

pertanyaan atau kuisioner yang dibuat peneliti dengan mengacu pada 

landasan teori. Kuisioner yang digunakan dalam bentuk pertanyaan yaitu 

pertanyaan tentang pola mereka belajar dengan menggunakan pilihan  

Jumlah dan jenis pertanyaan yang digunakan peneliti mengacu pada 

literatur.  

F. Manajemen Penelitian  

1. Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kondisi pandemik saat ini. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi kuisioner.  
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2. Pengolahan dan Analisa Data  

 Pengolahan dilakukan setelah pencatatan data dari hasil kuisioner 

menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SPSS untuk memperoleh hasil 

statistik deskriptif yang diharapkan 

G. Alur Penelitian  

  

               Gambar 4.1 : Alur Penelitian           

 

H. Etika penelitian  

 Ada beberapa masalah etika yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut :  

1. Informed consent  

Informed consent Adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden 

yang menjadi subjek penelitian. Informed consent diberikan sebelum peneliti 

melakukan penelitian dan lembaran inform consent disertakan dalam 

kuisioner. Tujuan informed consent adalah agar responden mengerti tujuan 

penelitian  

Tahap Persiapan   

Laporan Hasil  

Penelitihan   

Analisis Data   

  
  
  
  

Pengisian kuisioner   
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2. Kerahasiaan ( Confidentiality)  

Memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah- masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A.Gambaran Subyek penelitian 

Pengumpulan data dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar pada bulan September 2020  Sampel penelitian 

diambil dari mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar dengan besar sampel sebanyak 135 mahasiswa. 

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan dengan metode Chi square dengan 

menggunakan aplikasi SPSS dengan kemaknaan p < 0,05 untuk mengetahui 

adanya hubungan Pola belajar mahasiswa terhadap nilai Blok Biomedik 

mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Kriteria yang digunakan pada uji ini adalah: 

1. Jika nilai signifikasi p > 0,05, maka variabel tidak mempengaruhi 

2. Jika nilai signifikasi p < 0,05, maka variabel mempengaruhi  

 

B Hasil  

Tabel 5.1 Data Statistik Nilai Blok Biomedik 1 

Nilai Biomedik Frekuensi  Persentase (%) 

A 36 26,7 

B 34 25,2 

C 30 22,2 

D 0 0 

E 35 25,9 

Berdasarkan tabel tersebut, pada penelitian ini didapatkan bahwa untuk 

nilai biomedik 1 mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar Angkatan 2019 paling banyak mendapat nilai A dengan jumlah 
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mahasiswa 36 orang (26,7%), selanjutnya nilai E jumlah mahasiswa 35 orang 

(30.4%) , nilai B dengan jumlah mahasiswa 34 orang (25,2%) dan hanya 30 orang 

(22,2%) yang mendapat nilai C. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa yang mengikuti ujian 1 blok biomedik di Fakultas Kedokteran 

memperoleh nilai A. 

Jika digambarkan dengan grafik hubungan Pola Belajar dengan Nilai 

Biomedik 1 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Makassar 

digambarkan berikut ini: 

 

 

 
Gambar 5.1. Grafik Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 1 

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

pola belajar visual paling banyak memperoleh nilai A, mahasiswa yang memiliki 

pola belajar auditorial paling banyak memperoleh nilai E, mahasiswa yang 
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memiliki pola belajar kinestetik paling banyak memperoleh nilai C, dan 

mahasiswa yang memiliki pola belajar Reading paling banyak memperoleh nilai B. 

Tabel 5.2 Data Statistik Nilai Blok Biomedik 2 

Nilai Biomedik Frekuensi Persentase (%) 

A 39 28,9 

B 29 21,5 

C 32 23,7 

D 0 0 

E 35 25,9 

Berdasarkan tabel tersebut, pada penelitian ini didapatkan bahwa untuk 

nilai biomedik 2 mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar Angkatan 2019 paling banyak mendapat nilai A yaitu sebanyak 39 

mahasiswa  (28,9%), selanjutnya nilai E jumlah mahasiswa 35 orang (25,9%) , 

nilai C dengan jumlah mahasiswa 32 orang (23,7%), dan nilai B dengan jumlah 

mahasiswa 29 orang (21,5%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

yang mengikuti ujian 2 blok biomedik di Fakultas Kedokteran lulus walaupun tak 

sedikit yang tidak lulus dengan mendapat nilai E. Jika digambarkan dengan grafik 

hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 2 mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhamadiyah Makassar digambarkan berikut ini: 
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Gambar 5.2. Grafik Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 2 

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

pola belajar visual paling banyak memperoleh nilai A, mahasiswa yang memiliki 

pola belajar auditorial paling banyak memperoleh nilai E, mahasiswa yang 

memiliki pola belajar kinestetik paling banyak memperoleh nilai C, dan 

mahasiswa yang memiliki pola belajar Reading paling banyak memperoleh nilai B. 

Tabel 5.3 Data Statistik Nilai Blok Biomedik 3 

Nilai Biomedik Frekuensi Persentase (%) 

A 37 27,4 

B 28 20,7 

C 33 24,4 

D 0 0 

E 37 27,4 

Berdasarkan tabel tersebut, pada penelitian ini didapatkan bahwa untuk 

nilai biomedik 1 mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar Angkatan 2019 paling banyak mendapat nilai A dan E dengan jumlah 

mahasiswa masing-masing 37  orang (27,4%) selanjutnya nilai C jumlah 

mahasiswa 33 orang (24,4%), dan nilai B dengan jumlah mahasiswa 28 orang 

(20,7%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang mengambil 

blok biomedik di Fakultas Kedokteran lulus ujian walaupun tidak banyak juga 

yang tidak lulus setelah memperoleh nilai E. Jika digambarkan dengan grafik 

hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhamadiyah Makassar digambarkan berikut ini: 
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Gambar 5.3. Grafik Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 3 

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

pola belajar visual paling banyak memperoleh nilai A, mahasiswa yang memiliki 

pola belajar auditorial paling banyak memperoleh nilai E, mahasiswa yang 

memiliki pola belajar kinestetik paling banyak memperoleh nilai C, dan 

mahasiswa yang memiliki pola belajar Reading paling banyak memperoleh nilai B. 

Tabel 5.4 Data Statistik Pola Belajar Mahasiswa 

Pola Belajar Frekuensi Persentase (%) 

Visual 27 20,0 

Auditorial 34 25,2 

Kinestetik 36 26,7 

Reading 38 28,1 

Berdasarkan tabel tersebut, pada penelitian ini didapatkan bahwa pola 

belajar mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Angkatan 2019 yang paling banyak adalah Reading dengan jumlah mahasiswa 38 

orang (28,1%), selanjutnya Kinestetik dengan jumlah mahasiswa 36 orang 

(26,7%) , Auditorial dengan jumlah mahasiswa 34 orang (25,2%) dan ada 27 
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orang (20,0%) dengan pola belajar visual. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa di Fakultas Kedokteran memiliki pola belajar yang beragam dengan 

pola belajar masing-masing.  

Tabel 5.5  Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 1 Mahasiswa 

  

Nilai Biomedik 1 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 16 5 3 3 27 

Auditorial 5 4 5 20 34 

Kinestetik 8 4 18 6 36 

Reading 7 21 4 6 38 

Total 36 34 30 35 135 

Berdasarkan tabel silang antara Pola belajar dengan Nilai Biomedik 1 pada 

mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Angkatan 2019 diperoleh bahwa hanya mahasiswa dengan pola belajar Visual (16 

orang) yang mendapat nilai A pada ujian Biomedik 1, mahasiswa yang mendapat 

nilai B kebanyakan adalah mahasiswa yang memiliki pola belajar Reading (21 

orang), mahasiswa yang mendapat nilai C kebanyakan adalah mahasiswa yang 

memiliki pola belajar Kinestetik (18 orang), sedangkan mahasiswa yang mendapat 

nilai E berasal dari mahasiswa yang memiliki pola belajar auditorial (20 orang).  

Tabel 5.6 Uji Chi Square Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 1  

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson Chi-Square 69,583a 9 0,000 .b   

Likelihood Ratio 60,164 9 0,000 .b   

Fisher's Exact Test .b     .b   
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Linear-by-Linear 

Association 

0,212 1 0,645 .b .b 

N of Valid Cases 135         

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

6,00. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 

 Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (asymp.sig) dan diperoleh 

nilai p-value < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti  terdapat 

hubungan antara pola belajar mahasiswa kedokteran dengan nilai ujian 1 Blok 

Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Tabel 5.7 Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 2 Mahasiswa  

  

Nilai Biomedik 2 

Total A B C E 

Pola Belajar 

 

Visual 18 3 3 3 27 

Auditorial 6 3 5 20 34 

Kinestetik 8 5 18 5 36 

Reading 7 18 6 7 38 

Total 39 29 32 35 135 

Berdasarkan tabel silang antara Pola belajar dengan Nilai Biomedik 2 pada 

mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Angkatan 2019 diperolah bahwa mahasiswa dengan pola belajar Visual (18 orang) 

mendapat nilai A paling banyak pada ujian Biomedik 1, mahasiswa yang 

mendapat nilai B kebanyakan adalah mahasiswa yang memiliki pola belajar 

Reading (18 orang), mahasiswa yang mendapat nilai C kebanyakan adalah 

mahasiswa yang memiliki pola belajar Kinestetik (18 orang), sedangkan 

mahasiswa yang mendapat nilai E berasal dari mahasiswa yang memiliki pola 

belajar auditorial (20 orang) . 
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Tabel 5.8 Uji Chi Square Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 2  

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson Chi-Square 67,319a 9 0,000 .b   

Likelihood Ratio 57,842 9 0,000 .b   

Fisher's Exact Test .b     .b   

Linear-by-Linear 

Association 

1,074 1 0,300 .b .b 

N of Valid Cases 135         

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

5,80. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 

 Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (asymp.sig) dan diperoleh 

nilai p-value < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti  terdapat 

hubungan antara pola belajar mahasiswa kedokteran dengan nilai ujian 2 Blok 

Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Tabel. 5.9 Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 3 Mahasiswa 

  

Nilai Biomedik 3 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 16 4 3 4 27 

Auditorial 6 4 5 19 34 

Kinestetik 6 2 22 6 36 

Reading 9 18 3 8 38 

Total 37 28 33 37 135 

Berdasarkan tabel silang antara Pola belajar dengan Nilai Biomedik 3 pada 

mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Angkatan 2019 diperoleh bahwa mahasiswa dengan pola belajar Visual (16 orang) 

paling banyak mendapat nilai A pada ujian Biomedik 3, mahasiswa yang 
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mendapat nilai B kebanyakan adalah mahasiswa yang memiliki pola belajar 

Reading (18 orang), mahasiswa yang mendapat nilai C kebanyakan adalah 

mahasiswa yang memiliki pola belajar Kinestetik (22 orang), sedangkan 

mahasiswa yang mendapat nilai E berasal dari mahasiswa yang memiliki pola 

belajar auditorial (19 orang).  

Tabel 5.10 Uji Chi Square Hubungan Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 3  

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson Chi-Square 72,691a 9 0,000 .b   

Likelihood Ratio 63,714 9 0,000 .b   

Fisher's Exact Test .b     .b   

Linear-by-Linear 

Association 

0,364 1 0,546 .b .b 

N of Valid Cases 135         

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

5,60. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (asymp.sig) dan diperoleh 

nilai p-value < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti  terdapat 

hubungan antara pola belajar mahasiswa kedokteran dengan nilai ujian 3 Blok 

Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapatkan dari berbagai 

penjelasan data dari hasil penelitian yang telah dilakukana dapat disimpulkan 

bahwa pola belajar mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar memiliki hubungan dengan nilai blok biomedik 

mahasiswa. Pola Belajar visual cenderung mendapat nilai A dalam ujian blok 

Biomedik, pola belajar reading cenderung mendapat nilai B, pola belajar 

kinestetik cenderung memperoleh nilai C dan pola belajar auditorial cenderung 

mendapat nilai E.  

 

Menurut westwood, gaya atau pola belajar merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar seseorang.16 Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 2019 tahun pertama memliki kecenderungan pola 

belajar visual dan lebih suka membaca, dimana pola belajar visul cenderung 

mendapat nilai A sedangkan pola belajar reading cenderung mendapat nilai B. Hal 

ini sesuai dengan pendapat De poter dan Hernacki17 belajar visul lebih suka 

membaca, mahasiswa dengan pola belajar visual cenderung akan mengingat 

sesuatu berdasarkan penglihatannya. Mahasiswa dengan pola belajar visual akan 

cenderung untuk lebih mudah mengingat sesuatu berdasarkan penglihatannya, 

lebih memahami suatu perintah jika melihat secara langsung atau membaca 
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perintah tersebut bahkan bisa menikmati bacaannya mseki berada di tengah 

keributan. Pola belajar visul menguntungkan bagi mahasiswa yang memilik pola 

belajar tersebut disebabkan metode pembelajaran LCD dan white board . Hal ini 

dibutikan dalam penelitian Sundari (2009) menunjukan sebagian besar mahasiswa 

mendapat prestasi belajar dan hasil belajar yang baik disebabkan metode 

pembelajaran yang digunakan didalam kelas dengan metode visualisasi materi 

melalu LCD yang di gunakan dosen untuk mengajar dikelas. Pola belajar visul 

juga akan mudah menghafal dan menulis kembali apa yang dilihat seperti pada 

saat praktikum. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajar yang menujukan bahwa 

gaya atau pola belajar  visual, audiotorial dan kinestetik memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi atau hasil belajar seseorang.16 Hasil 

penelitian memiliki hubungan antara pola belajar dan juga nilai biomedik . 

Dimana pola belajar kinestetik cenderung mendapat nilai C. Pola belajar 

kinestetik adalah pola belajar yang menangkap pelajaran apabila bergerak, meraba 

atau mengambil tindakan ,pola belajar ini lebih senang melakukan praktikum .  

Mahasiswa yang cenderung memiliki pola belajar kinestetik ini tidak 

biasanya mengingat materi dengan cara menghafal , lebih senang bersetuhan 

langsung dengan objek yang ingin dipelajari. Hasil penelitian ini juga  

mendapatkan pola belajar auditorial cenderung dengan nilai E. Menurut pendapat 

De poter dan Hernacki bahwa pola belajar auditorial dominan dalam 

menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar16.Oleh sebab 

itu mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah 2019 yang memiliki pola 
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belajar auditorial akan mengalami kesulitan ketika memebaca dan menghafal 

ketika teman – temannya ramai dalam kelas , mereka tidak dapat berkonsentrasi 

jika ada keributan bahkan tidak bisa focus jika ada music yang diputar volume 

keras, hal ini disebabkan karena mahasiswa dengan pola belajar seperti ini lebih 

cenderung  menggunakan telinganya sebagai media belajar, sehingga apabila ada 

suara – suara lain yang berasal dari luar maka focus belajarnya akan tergangu 

maka ia tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar hal ini bisa menyababkan nilai 

mereka menjadi kurang bagus. 

Penggunaan metode atau strategi dengan pola belajar mahasiswa baik pola 

belajar visual, reading atau write , kinetetik dan auditorial serta kinestetik akan 

membantu mahasiswa memperoleh hasil maupun prestasi belajar yang optimal, 

maka perlu dilakukan penyesuaian terhdapa diri sendiri mengenai pola belajar apa 

yang sesuai dengan diri mereka dan bagaimana menggunakannya dalam proses 

belajar. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kecocokan atau ketidakcocokan 

antara strategi pengajaran dengan pola belajar secara signifikan memperngaruhi 

keberhasilan pelajar sesuai  dengan pendapat  Dunn, dkk, 1989 dikutip dari 

Pranata, 2009. 

 Menurut Ngalim Purwanto 2006 mengemukan factor – factor yang 

mempengaruhi prestasi atau hasil belajar di golongkan menjadi dua yaitu factor 

yang ada pada individual dan factor yang ada diluar individual yaitu social17. Pola 

belajar adalah cara mahasiswa untuk memahami suatu materi yang telah 

diberikan, pola belajar yang tidak baik maka hasilnya juga tidak baik, maka dari 

itu pola belajar akan berhubungan dengan hasil belajar sesesorang . Hasil belajar 
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yang baik ditentukan oleh bagaimana proses belajar yang mereka lakukan untuk 

menuju hasil belajar yang baik. Proses atau pola belajar pasti berbeda – beda 

setiap individu , masing – masing memiliki cara mereka untuk belajar dan 

memahami pelajar tersebut. Perlu mengenal diri sendiri dan memahami diri 

sendiri maka akan dapat dengan mudah menentukan pola belajar yang sesuai 

dengan diri sendiri. 

 

B. Tinjauan Keislaman 

Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran islam , hal 

ini terlihat dari banyaknya ayat al-Qur’an yang memandang orang berilmu dalam 

posisi yang tinggi dan mulia disamping hadis-hadis nabi yang banyak memberi 

dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Dapat menjadi ciri penting 

dari agama Islam sebagamana dikemukakan oleh Dr Mahadi Ghulsyani sebagai 

berikut; Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah 

penekanannya terhadap masalah ilmu (sains), Al quran dan Al-sunah mengajak 

kaum muslim untuk mencari dan islam adalah agama yang menaruh perhatian 

yang serius pada ilmu pengetahuan dan mendorong mendapatkan Ilmu dan 

kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan padga derajat 

tinggi. Allah SWT berfirman : 

Artinya : 
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“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.(QS Al- Mujadillah (58) : 11).18 

 

Ayat di atas dengan jelas menunjukan bahwa orang yang beriman dan 

berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang 

dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut Ilmu, dan Ilmu yang 

dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia dihadapan 

Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang 

dilarangnya. 

Menurut Abuddin Nata dalam Tafsir Ayat-Ayat Al Mujadalah ayat 11 

pendidikannya mengatakan bahwa kata tafassahu pada ayat tersebut maksudnya 

adalah tawassa‟u yaitu saling meluaskan dan mempersilahkan. Sedangkan kata 

yafsahillahillahu lakum maksudnya Allah akan melapangkan rahmat dan rezeki 

bagi mereka. Unsuzyu maksudnya saling merendahakan hati untuk memberi 

kesempatan kepada setiap orang yang datang. Yarfa‟illahu ladzina amanu, 

maksudnya Allah akan mengangkat derajat mereka yang telah memuliakan dan 

memiliki ilmu di akhirat pada tempat yang khusus sesuai dengan kemuliaan dan 

ketinggian derajatnya. 

 

Al-Qur’an juga mengapresiasi orang – orang yang berilmu sebagai orang 

yang dapat melihat yang dibedakan berdasarkan orang – orang yang malas dan 

bodoh sebagai orang yang buta. Orang buta bukan yang tidak dapat melihat, tetapi 

sesungguhnya mereka yang disindir oleh Allah SWT sebagai orang – orang tidak 

mau berpikir dan belajar . Orang – orang yang mau belajar atau menutut ilmu 

akan mendapatkan banyak anugerah atau keuntungan bagi dirinya dan hikmah 

serta keutamaan dari Allah SWT yaitu akan mengangkat dejaratnya kedua 

termasuk orang yang beruntung dan tidak merugi disebabkan menerima 
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kenikmatan Allah SWT yang berlimpah ,ketiga menjadi hamba yang takut hanya 

kepada Allah SWT , keempat diberi hikmah yaitu karunia yang banyak karena 

mengambil pelajaran , kelima dimudahkan jalannya menuju surga sebagai hadis 

Rasulullah SAW :  

 

 “ siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu , maka Allah akan 

mudahkan baginya jalan menuju surga” (HR Muslim), keenam orang – orang 

yang berilmu tidak akan hilangan manfaat dari ilmunya ,ketujuh menjadi 

pemimpin harus dengan ilmu. 

 

Dalam hadispun banyak ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW  tentang 

pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW mewajibkan 

belajar.“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah sesuai 

dengan hadis riwayat Ibnu Majah, karena sifat wajibnya, maka perintah menuntut 

ilmu tidak bias ditolak ataupun digantikan dengan alas alasanpapun. Tidak ada 

tempat untuk orang malas dan lalai dalam islam. Setiap orang berilmu harus 

memiliki niat dan dorongan yang kuat untuk menutu sebuah ilmu. Hukum wajib 

berlaku bagi sepanjang hidup manusia, dari buaian hingga liang lahat ( min al-

mahdi ila al-lahdi).18 

 

ayat–ayat Qur’an yang memposisikan Ilmu dan orang berilmu sangat 

istimewa, al-Qur’an juga mendorong umat Islam untuk berdo’a agar ditambahi 

ilmu, dan katakanlah, tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu penggetahuan. 

Dalam hubungan inilah konsep membaca, sebagai salah satu wahana menambah 

ilmu, menjadi sangat penting,dan islam telah sejak awal menekeankan pentingnya 

membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan yaitu 

QS. al-Alaq ayat 1-5: 
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Artinya :  

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan kamu dari segummpal darah. Bacalah,dan Tuhanmulah yang paling 

pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahui” (QS. al-Alaq : 1-5) 

Ayat-ayat tersebut, jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam 

untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi 

yang tinggi dihadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut 

kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk 

melakukan amal shaleh, dengan demikian nampak bahwa keimanan. yang 

dibarengi denga ilmu akan membuahkan amal, sehingga menurut Nurcholis 

Madjid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan Ilmu pengetahuan 

menurut Islam membentuk segi tiga pola hidup yang kukuh ini seolah menengahi 

antara iman dan amal. 

menurut Imam al-Ghazali mencakup, ilmu Syar‘iyyah dan ilmu Ghairu 

Syar‘iyyah. Ilmu Syar‘iyyah adalah ilmu yang berasal dari para Nabi dan wajib 

dutuntut dan dipelajari oleh setiap Muslim. Di luar ilmu-ilmu yang bersumber dari 

para Nabi tersebut, al-Ghazali mengelompokkan ke dalam kategori ghairu 

syar‘iyyah. 8 Imam alGhazali juga mengklasifikasikan Ilmu dalam dua kelompok 

yaitu: (1) Ilmu Fardu A’in, dan (2) Ilmu Fardu Kifayah. Ilmu Fardu A’in adalah 

ilmu tentang cara amal perbuatan sesuai syari’at, dengan segala cabangnya, 

seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Sedangkan Ilmu Fardu Kifayah ialah 

tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakan urusan 

duniawi, yang mencakup : ilmu kedokteran dan lain – lain. 
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Islam sendiri mengartikan kebodohan atau tidak berilmu sebagaimana 

zaman Jahilliyah, ketika itu banyak orang yang tersesat karena kebodohannya. 

Sehingga kemudian Allah menurunkan wahyu pertamanya yakni surat Al-Alaq 

ayat 1-5. Dalam ayat pertamanya bermakna “Bacalah”, artinya bahwa manusia 

harus selalu belajar agar tidak terjerumus dalam kebodohan. Sebagaimana firman 

Allah SWT : 

نِ  ۞ َِ دِاََّّرَش َّ دَِّب  ْر ْنمل ل ْنَّّٰشلَّ ش ْنِعر لَّ ِ ْنَب ْنر ذر َْ ِِ ْن ِِا ُِ  ْرِن 

“Sesungguhnya sejelek-jeleknya binatang di sisi Allah adalah orang-orang 

yang tuli dan bisu (dalam menerima kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak 

berakal.”(QS. Al-Anfal : 22) 

Kebodohan memiliki bahaya yang sebenarnya bahkan tidak anda sadari. Namun, 

akan sangat rugi jika kita terperangkap dalam kebodohan tanpa mau berusaha 

untuk keluar, karena ada beberapa bahaya kebodohan atau tidak berilmu dalam 

islam, yang akan membuat anda semakin memahami pentingnya memperdalam 

ilmu : 

1. Tidak Mampu Memilah Mana yang Baik dan yang Buruk Untuk Dirinya 

Bahaya kebodohan yang pertama ialah, sebagai manusia kita todak akan 

bisa memaknai dan membedakan hal yang benar dan salah, akibat dari tidak 

adanya pengetahuan yang memadai. Sehingga cenderung melakukan segalanya 

sesuai dengan hasrat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta’ala 

berkata : Orang bodoh itu bagaikan lalat yang tidak hinggap kecuali pada kulit 

yang terluka, dan dia tidak mau hinggap pada kulit yang normal. Adapun orang 

yang berakal, ia akan memilah-milah, ini yang baik, dan ini yang tidak baik”. 

2. Memiliki Pengetahuan Sempi 

Sudah pasti kebodohan akan membuay seseorang memliki pengetahuan yang 

sempit. Sehingga banyak hal yang tidak akan ia ketahui. Sedangkan di zaman 

sekarang, anda yang terkungkung dalam kebodohan tidak akan dapat 

berkembang dan maju, padahal persaingan semakin keras kedepannya. 
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Sehingga manusia memangdiciptakan untuk selalu belajar. Sebagaimana 

Abdullah bin Mas’ud berkata: “Seseorang tidaklah dilahirkan dalam keadaan 

berlimu (agama) karena sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar.” 

3. Tidak Mampu Memiliki Prestasi 

Kebodoahan atau tidak berilmu akan membuat seseorang tidak memiliki 

prestasi apapun. Terutama dibidang akademik. Ia akan tertinggal jauh dari 

rekan yang lebih pintar dan mereka yang selalu mau belajar. Kondisinya akan 

sama saja ketika di dunia kerja, anda tidak akan mampu bersaing dengan rekan 

kerja yang lebih produktif. Sehingga sudah pasti prestasi kerja akan menurun, 

dan bernahaya bagi karir anda kedepannya.  

4. Sering Mengada-ada 

Kebodohan akan membuat seseorang menutupinya dengan sikap yang 

mengada-ngada. Demi tidak ingin dianggap bodoh maka ia akan memberikan 

informasi yanh bahkan sumbernya tidak jelas. Apalagi jika berkumpul dengan 

orang yang sama-sama bodoh. Pastinya si bodoh tetap ingin kelihatan pintar 

dibandingkan dengan yang lain. 

5. Mudah Ditipu Orang Lain 

Lain lagi cerita bahwa kebodohan akan mudah membuat seseorang ditipu daya 

atau muslihat. Lebih gampangnya orang bodoh akan sangat mudah diakali hal 

ini sebabnya kurang pengetahuan Sehingga rata-rata orang bodoh sangat 

gampang sekali ditipu.  Sehingga perlunya ilmu pengetahuan dalam enjalan 

hidup agar tidak mudah ditipu oleh orang lain 

6. Mudah Dipengaruhi 

Bahaya kebodohan adalah seorang yang tidak berpengetahuan luas biasanya 

akan lebih mudah dipengaruhi. Karena ketidaktahuannya maka ia akan 

cenderung mudah ditarik dan dipengaruhi. Entah pengaruh itu benar atau tidak 

maka ia akan mempercayai begitu saja. Tentunya hal ini sangat berbahaya jika 

sampai membuat mereka melakukan perbuatan maksiat. 

7. Kobodohan Seperti Terlepasnya Busur dari Anak Panah 

“Mereka telah terlepas dari agama, bagaikan terlepasnya anak panah dari 

busurnya. Apabila kalian menemui mereka, bunuhlah mereka, karena terdapat 
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ganjaran bagi yang membunuh mereka di sisi Allah pada hari kiamat 

nanti.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

8.   Pemimpin yang Bodoh akan Menyesatkan Umatnya 

Kebodohan akan sangat berbahaya jika sampai dimiliki oleh seorang 

pemimpin. Baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara akan negara yang 

bodoh pasti akan menyesatkan para rakyat dan umatnya. Sebab pemikiran 

yang keluar bukan berasal dari pengetahuan yang benar-benar telah diturunkan 

oleh Allah SWT. Karenanya telah jelas dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk 

memilih pemimpin yang cerdas. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pengolahan data pada penelitian yang saya lakukakan 

dengan judul “Hubungan Pola Belajar Mahasiswa Kedokteran Terhadap Blok 

Biomedik Tahnun Pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar” maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan berbagai penjelasan data diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pola belajar mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar memiliki hubungan dengan nilai blok biomedik 

mahasiswa.  

2. Pola belajar visual dan reading lebih baik di terapkan pada blok biomedik  

di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dengan p-

value <0,05 sehingga Ha diterima dan terdapat hubungan pola belajar 

dengan nilai biomedik. 

3. Menutut ilmu wajib bagi setiap muslim sebagai sabda Rasulullah SAW : 

menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim(HR.Ibnu Majah No. 71), karena 

dengan ilmu kita dapat mengetahui mana yang baik dan benar, dengan 

ilmu juga kita dapat menjalan kehidupan di dunia maupun di akhirat 

sebagai muslim dengan berpegang pada pedoma alqur’an dan terus belajar 

untuk bisa lebih baik. 



54 

 

 

 

B. Saran 

Dari hasil dan pengolohan data pada penelitian yang berjudul Hubungan Pola 

Belajar Mahasiswa Kedokteran Terhadap Blok Biomedik Tahnun Pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar” maka dapat 

diberikan bahwa : 

1. Peneliti menyarankan bahwa hendaknya mahasiswa bisa mengenali pola 

belajar yang sesuai dengan diri mereka sendiri sehinga jika metode atau 

strategi pada saat belajar mengajar di kelas tidak sesuai dengan pola 

belajrnya , maka mahasiswa mampu mementukan sendiri dengan cara 

yang paling mudah baginya untuk menyerap pelajaran yang di berikan 

baik itu saat belajar di kelas maupun di lab atau di raung praktikum pada 

saat blok biomedik 

2. Peneliti juga menyarankan agar sekiranya dosen - dosen dapat 

memodifikasi strategi ,media dan metode mengajar yang menarik minat 

mahasiswa sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal. 

3. Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut 

atau dikembangkan mengenai hal – hal yang mempengaruhi pola belajar 

terhadap blok biomedik dengan mempertimbangan factor – factor lainnya 

yang mempengaruhi nilai biomedik 
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Lampiran  : Kuesioner Penelitian  

 

Kuesioner Hubungan Pola Belajar 

Mahasiswa Kedokteran Dengan Nilai 

Biomedik Di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

  

Inisial :                                              

Nim :                                  

Angkatan : 

Nilai Biomedik 1 : A,B,C,E 

Nilai Biomedik 2 : A,B,C,E 

Nilai Biomedik 3 : A,B,C,E 

Jenis Kelamin : 

 

Keterangan Petunjuk Pengisian  

Pilihlah satu satu yang menurut Anda sesuai dengan diri Anda. 

 

1. Anda hendak membantu seseorang untuk menuju bandara. Yang akan Anda 

lakukan adalah: 

a. Mengantarnya menuju bandara 

b. Menceritakan petunjuk atau arahan yang benar jalan menuju bandara 

c. Menuliskan petunjuk menuju bandara 

d. Menggambarkan, atau menunjukkan peta jalan menuju bandara 

 

2. ada video yang menampilkan suatu cara menggambar, disitu ada yang 

menjelaskan cara menggambar, dan ada tulisan yang menerangkan cara 

menggambar. Kamu akan lebih mudah belajar dari: 

a. melihat langsung gambarnya 

b. mendengarkan penjelasan dari speaker 

c. membaca penjelasan yang tertera di video tersebut 

d. melihat pemeran mempraktikkan cara menggambarkan 
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3. Anda merencanakan untuk rekreasi bersama teman. Anda menginginkan 

beberapa pendapat dari teman Anda tentang rencana yang Anda tersebut. 

Yang akan Anda lakukan adalah: 

a. Menjelaskan beberapa hal penting tentang apa yang akan dilakukan 

b. Menjelaskan dengan peta dimana tempat yang akan di kunjungi 

c. Memberikan salinan informasi yang di dapat dari biro perjalanan kepada 

teman-teman agar di baca 

d. Menelepon atau memberikan SMS dan menjelaskan dengan singkat tentang 

rencana Anda 

4. Anda akan mencoba memasak masakan yang belum pernah Anda masak. 

Yang akan Anda lakukan adalah: 

a. Akan tetap memasak seadanya setau Anda 

b. Menanyakan kepada teman bagaimana cara memasaknya 

c. Searching di internet bagaimana resep atau cara memasaknya yang benar 

d. Menggunakan resep masakan yang benar 

e. Menggunakan resep masakan yang benar 

5. Segerombolan turis berniat untuk mempelajari tentang wisata di daerah Anda.  

Yang akan Anda lakukan adalah: 

a. Menceritakan tentang daerah wisata di daerah Anda 

b. Menunjukkan peta dan gambar dari internet tentang wisata yang ada 

c. Mengantarkan langsug ke tempat wisata sambil menceritakan kepada turis 

tersebut 

d. Memberikan pamphlet kepada turis tersebut agar di baca 

6. Anda akan membeli hanphone baru. Selain harga, hal apa yang paling 

mempengaruhi keputusan Anda? 

a. Dengan mencobanya / mengetesnya. 

b. Membaca spesifikasinya 

c. Yang penting Good looking 

d. Mendengarkan fitur yang disediakan dari sales produk tersebut 

 

7. Ingatlah ketika Anda belajar mengendarai sepeda. Anda lebih cepat belajar 
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dengan cara: 

a. Melihat orang lain mendemonstrasikan cara mengendarai sepeda 

b. Mendengar seseorang menjelaskan cara mengendarai sepeda kemudian 

menanyakan hal yang tidak dimengerti 

c. Melihat gambar 

d. Menuliskan terlebih dahulu bagaimana cara mengendarainya 

8. Anda mempunyai masalah dengan jantungmu. Anda lebih suka dokter untuk: 

a. Memberikan suatu bacaan yang dapat menjelaskan penyakit Anda 

b. Menerangkan dengan phantom tentang masalah kesehatan Anda 

c. Menjelaskan masalah yang terjadi 

d. Menunjukkan dengan gambar tentang kondisi kesehatan Anda 

 

9. Anda akan mempelajari sebuah program atau game yang baru di computer. 

Yang akan kamu lakukan adalah: 

a. Membaca istruksi cara menjalanka game atau program terbaru tersebut 

b. Membicarakan dengan seseorang yang sudah mengetahui terlebih dahulu 

program terbaru tersebut 

c. Menggunakan keyboard untuk menjalankan program tersebut 

d. Mengikuti diagram yang ada di buku petunjuk cara 

 

10. Saya senang menggunakan website karena memiliki: 

a. Hal-hal yang dapat saya klik, ubah (hapus) atau coba 

b. Desain atau tampilan 

c. Tulisan tentang penjabaran sesuatu hal yang sangat menarik, daftar dan 

penjelasan 

d. Saluran dimana saya dapat mendengarkan musik 

. 

11. Selain faktor harga, hal apa yang paling mempengaruhi keptusanmu untuk 

membeli buku non fiksi? 

a. Tampilan yang membuat saya ingin membeli 
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b. Membaca sebagian isinya 

c. Teman yang memberitahu untuk membelinya 

d. Buku tersebut adalah cerita / pengalaman / contoh nyata 

 

12. Anda memakai buku, CD / website untuk belajar cara memfoto menggunakan 

kamera digital barumu. Yang ingin Anda ketahui adalah: 

a. Kesempatan bertanya dan berdialog tentang kamera 

keunggulannya  

b. Penjelasan tentang intruksi / petunjuk yang tertulis 

lengkap dengan daftar / point-point yang harus dilakukan 

untuk mengoperasikannya 

c. Diagram yang menunjukkan bentuk dan bagian-bagian 

kamera 

d. Contoh foto-foto yang jelek / bagus serta bagaimana 

untuk memperindah foto tersebut 

13. Anda lebih suka seorang guru yang menggunakan: 

a. Demonstrasi, model / terdapat sesi untuk praktek 

b. Tanya jawab, berbincang, diskusi kelompok atau mengundang tamu 

sebagai pembicara 

c. Handout, buku / membaca 

d. Diagram, chart / grafik 

14. Anda harus menyelesaikan lomba / tes dan menginginkan adanya feedback 

(umpan balik). Anda menginginkan feedback yang: 

a. Memakai contoh apa yang harus Anda lakukan 

b. Memakai penjabaran tertulis tentang hasi kerja Anda 

c. Disampaikan oleh seseorang kepada Anda 

d. Memakai grafik yang menunjukkan apa yang telah Anda capai 

15. Andaakan memilih makanan disebuah restoran. Maka Anda akan: 

a. Memilih makanan yang pernah Anda makan disana 

b. Mendengarkan saran pelayan / bertanya kepada 

teman yang memberikan masukan pilihan makanan 
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c. Memilih berdasar pnjelasan yang ada di daftar 

menu 

d. Melihat orang lain yang sedang makan / melihat 

gambar penyajian 

 

16. Anda harus berpidato pada acara konferensi atau acara khusus. Maka Anda 

akan: 

a. Membuat diagram / grafik untuk membantu menjelaskan 

hal-hal yang akan disampaikan 

b. Menulis kata-kata kunci dan berlatih terus berpidato 

c. Menulis isi pidato dan mempelajarinya / dengan cara 

membacanya berulang- ulang 

d. Mengumpulkan banyak contoh dan cerita untuk berpidato 

berdasarkan kisah nyata dan banyak berlatih 
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Lampiran : 2 

Case Processing Summary 

 

 
 
Pola Belajar * Nilai Biomedik 1 
 

 

  

Nilai Biomedik 1 

Total A B C E 

Pola Belajar Visual 16 5 3 3 27 

Auditorial 5 4 5 20 34 

Kinestetik 8 4 18 6 36 

Reading 7 21 4 6 38 

Total 36 34 30 35 135 

 
Chi-Square Test  

 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson Chi-Square 69,583a 9 0,000 .b   

Likelihood Ratio 60,164 9 0,000 .b   

Fisher's Exact Test .b     .b   

Linear-by-Linear 

Association 

0,212 1 0,645 .b .b 

N of Valid Cases 135         

N Percent N Percent N Percent

Pola Belajar * Nilai 

Biomedik 1

135 100.0% 0 0.0% 135 100.0%

Pola Belajar * Nilai 

Biomedik 2

135 100.0% 0 0.0% 135 100.0%

Pola Belajar * Nilai 

Biomedik 3

135 100.0% 0 0.0% 135 100.0%

Cases

Valid Missing Total
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a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,00. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 

Pola Belajar dengan Nilai Biomedik 1  

 
Pola Belajar * Nilai Biomedik  
 
 
 

  

Nilai Biomedik 2 

Total A B C E 

Pola Belajar 

 

Visual 18 3 3 3 27 

Auditorial 6 3 5 20 34 

Kinestetik 8 5 18 5 36 

Reading 7 18 6 7 38 

Total 39 29 32 35 135 

 

 Chi-Square Tests  

 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 67,319a 9 0,000 .b   

Likelihood Ratio 57,842 9 0,000 .b   

Fisher's Exact Test .b     .b   
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Linear-by-Linear 

Association 

1,074 1 0,300 .b .b 

N of Valid Cases 135         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,80. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 

 
Pola Belajar * Nilai Biomedik 3 

  

Nilai Biomedik 3 

Total A B C E 

Pola 

Belajar 

Visual 16 4 3 4 27 

Auditorial 6 4 5 19 34 

Kinestetik 6 2 22 6 36 

Reading 9 18 3 8 38 

Total 37 28 33 37 135 

 

Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Pearson Chi-Square 72,691a 9 0,000 .b   
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Likelihood Ratio 63,714 9 0,000 .b   

Fisher's Exact Test .b     .b   

Linear-by-Linear 

Association 

0,364 1 0,546 .b .b 

N of Valid Cases 135         

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

5,60. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 
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