
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku adalah aktivitas atau kegiatan manusia yang dapat diamati secara 

langsung maupun tidak langsung. Perilaku manusia pada hakekatnya bentuk 

interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dia 

makhluk hidup. Perilaku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus 

dan respon, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung 

(Sunaryo, 2004). 

Perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu endogen (dari dalam) dan 

eksogen (dari luar). Faktor dari dalam antara lain; jenis ras, jenis kelamin, sifat 

fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan dan intelegensi. Faktor dari luar antara 

lain; faktor lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, kebudayaan dan 

faktor lain (emosi dan persepsi) (Sunaryo, 2004).   

Mahasiswa adalah sebutan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan 

tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Setiap mahasiswa adalah unik, 

tidak ada yang sama satu dengan lainnya, yang dapat dilihat dari perilakunya. 

Baik perilaku di kampus maupun di luar kampus. Perilaku di kampus antara lain; 

perilaku dalam mengikuti perkuliahan, berintraksi dengan dosen, karyawan dan 

sesama mahasiswa.  
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Metodologi pembelajaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana cara berinteraksi antara pendidik dan peserta didik agar mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa model pembelajaran 

antara lain, model ceramah, model diskusi, model demonstrasi, metode ceramah 

plus, metode resitasi, metode eksperimental, metode study tour, metode latihan 

ketrampilan (drill method), metode pengajaran beregu, peer teaching method, 

metode pemecahan masalah, project method. 

Pada program studi keperawatan, proses belajar mengajar dilakukan di 

dalam kelas, di laboratorium dan di klinik. Proses belajar mengajar di kelas 

biasanya dilakukan dengan metode ceramah atau diskusi. Pada pembelajaran di 

laboratorium, metode pembelajaran yang digunakan biasanya metode 

eksperimental. Pada pembelajaran di klinik, metode pembelajaran yang 

digunakan adalah metode pemecahan masalah. 

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan perilaku belajar 

yang sesuai, sehingga dapat dicapai prestasi akademik yang baik. Perilaku belajar 

sering disebut juga dengan kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang efektif dan 

efisien dapat meningkatkan prestasi akademik.  

Menurut Surachmad dalam Hanifah dan Abdullah (2001) prestasi 

akademik dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara 

lain intelegensi, motivasi, kebiasaan, kecemasan, minat, dan sebagainya. Adapun 

faktor eksternal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan 
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bahwa lima perilaku belajar yang baik antara lain; (1) kebiasaan mengikuti 

pelajaran, (2) kebiasaan memantapkan pelajaran, (3) kebiasaan membaca buku, 

(4) kebiasaan menyiapkan karya tulis, (5) kebiasaan menghadapi ujian. 

Supaya dapat mencapai prestasi akademik yang diharapkan, mahasiswa 

perlu memiliki perilaku yang positif dalam perkuliahan. Perilaku positif 

mahasiswa antara lain  menciptakan suasana yang mendukung kelancaran 

kegiatan akademik, misalnya masuk kuliah tepat waktu, menjaga ketenangan 

selama proses perkuliahan sedang berlangsung, dan aktif dalam mengikuti 

kuliah. Perilaku positif lainnya yang mendukung adalah dalam mencari informasi 

tentang bahan kuliah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen 

pengampu. 

Prestasi akademik mahasiswa adalah prestasi akademik dalam mata kuliah 

tertentu yang relatif bersifat permanen setelah melalui proses belajar dalam 

jangka waktu tertentu. Pada tingkat perguruan tinggi, penilaian prestasi akademik 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) (Syah dalam Zainal, 2009). Indeks 

prestasi (IP) adalah jumlah angka kualitas dibagi dengan jumlah kredit pada satu 

semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka dibelakang koma.  

Hasil penelitian Zainal (2009) menyimpulkan bahwa, ada hubungan yang 

bermakna antara kebiasaan belajar dengan indeks prestasi mahasiswa. Hasil 

penelitian Hanifah dan Abdullah (2001) menyimpulkan bahwa, terdapat 

hubungan yang erat antara kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca 

buku teks, kunjungan ke perpustakaan dan kebiasaan menghadapi ujian dengan 
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prestasi akademik mahasiswa. Secara bersama-sama kebiasaan kebiasaan 

mengikuti pelajaran, membaca buku teks, kunjungan ke perpustakaan dan 

kebiasaan menghadapi ujian berpengaruh secara significant terhadap prestasi 

akademik mahasiswa. Secara parsial variable kunjungan ke perpustakaan dan 

kebiasaan menghadapi ujian berpengaruh significant terhadap prestasi akademik 

mahasiswa.  

Jumlah total mahasiswa  program studi keperawatan S1 sebanyak 606 

orang, dengan rincian dari angkatan 2006-2012 berturut-turut 10 orang, 9 orang, 

62 orang, 138 orang, 117 orang, 137 orang dan 133 orang. Kehadiran mahasiswa 

di laboratorium keperawatan baik demonstrasi maupun mandiri adalah 100%. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan dari bagian pendidikan yaitu kehadiran 

mahasiswa di laboratorium harus 100%, kecuali jika ada kepentingan yang tidak 

dapat ditinggalkan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh kampus.  

Hasil study pendahuluan pada mahasiswa Program Studi Keperawatan S1 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto menunjukkan, mahasiswa  sebagian ada 

yang aktif bertanya dalam perkuliahan dan sebagian yang lain tidak aktif. Jumlah 

mahasiswa yang aktif bertanya 5-6 orang dari total mahasiswa 50 orang per 

kelas.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah 

perilaku mahasiswa dalam belajar, baik di kelas, di laboratorium, dan di klinik, 

berhubungan dengan indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan 

diteliti, yaitu apakah perilaku mahasiswa dalam hal kehadirannya mengikuti 

kuliah, keaktifan dalam proses belajar mengajar di kelas, di klinik, dan di 

laboratorium berhubungan dengan indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa 

di Program Studi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perilaku 

mahasiswa dalam perkuliahan dengan prestasi akademik mahasiswa Program 

Studi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan perilaku belajar mahasiswa keperawatan  

b. Mendeskripsikan prestasi akademik mahasiswa   

c. Mengetahui hubungan perilaku belajar dengan prestasi akademik 

mahasiswa  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain: 

1. Bagi Peneliti 
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Menjadi sarana bagi penulis untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan.  

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan bermanfaat sebagai referensi (bahan acuan) bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan. 

 

E. Penelitian Terkait 

Penelitian (Hanifah & Abdullah, 2001) menjadi acuan dalam penelitian ini, 

yang  bertujuan mengetahui pengaruh perilaku belajar terhadap prestasi 

akademik mahasiswa akuntansi. Perilaku belajar mahasiswa diukur dengan 

kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan ke 

perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi ujian. Prestasi akademik mahasiswa 

diukur dengan indeks prestasi kumulatif. Data yang digunakan meliputi data 

primer dan data sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah kuesioner. Data perilaku belajar diukur menggunakan skala likert lima 

tingkat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kebiasaan mengikuti 

pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan ke perpustakaan dan 

kebiasaan menghadapi ujian berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. 

Secara parsial faktor yang berpengaruh terhadap prastasi akademik adalah 

kunjungan ke perpustakaan dan kebiasaan menghadapi  ujian. 

Hubungan Perilaku Belajar..., Dedi Setia Adikusuma, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014




