
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Perilaku  

Dari sudut biologis, perilaku adalah aktivitas atau kegiatan organisme yang 

bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. 

Perilaku manusia tidak lepas dari proses pematangan organ-organ tubuh. Sebagai 

contoh, seorang bayi belum dapat berjalan apabila organ-organ tubuhnya belum 

cukup kuat untuk berjalan. Perilaku individu tidak timbul dengan sendirinya, 

tetapi akibat adanya rangsangan(stimulus) baik dari dalam maupun dari luar.  

Jadi, perilaku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon, 

yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung (Sunaryo, 2004).  

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya perlu kawan untuk 

bekerja sama. Perilaku manusia bersifat situasional, artinya pada situasi yang 

berbeda, manusia berperilaku dengan cara yang berbeda. Perilaku yang satu ada 

kaitannya dengan perilaku yang lainnya. Bisa jadi, perilaku yang sekarang 

merupakan kelanjutan dari perilaku sebelumnya. Dengan kata lain, perilaku 

manusia bersifat berkesinambungan (Sunaryo, 2004). Sebagai contoh mahasiswa 

yang sedang mengahadapi ujian, berusaha belajar dengan giat pada malam 

sebelumnya agar pada saat ujian dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. 
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B. Perilaku Belajar 

Belajar di perguruan tinggi merupakan pilihan strategik untuk mencapai 

tujuan individual bagi mereka yang menyatakan diri untuk belajar melalui jalur 

formal tersebut. Kesenjangan persepsi dan pemahaman penyelenggara 

pendidikan, dosen, dan mahasiswa mengenai makna belajar di perguruan tinggi 

dapat menyebabkan proses belajar bersifat disfungsional. Belajar merupakan hak 

setiap orang. Akan tetapi, kegiatan belajar di suatu perguruan tinggi merupakan 

suatu privilege (hak istimewa) karena hanya orang yang memenuhi syarat saja 

yang berhak belajar di lembaga pendidikan tersebut. Hak istimewa yang melekat 

pada mereka yang belajar di suatu perguruan tinggi tidak hanya terletak pada 

sarana fisik dan sumber daya manusia yang disediakan, tetapi juga pada 

pengakuan secara formal bahwa seseorang telah menjalani kegiatan belajar dan 

pelatihan tertentu. Seseorang yang telah mengalami proses belajar secara formal 

akan mempunyai wawasan, pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan perilaku 

tertentu sesuai dengan apa yang ingin dituju oleh lembaga pendidikan (Saryanti, 

2005).  

“Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga 

ada kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk” (Purwanto, 

1990). Lebih lanjut dijelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses yang tidak 

dapat dilihat dengan nyata; proses situ terjadi dalam diri seseorang yang sedang 

mengalami belajar. Faktor-faktor penting yang sangat erat berhubungan dengan 
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proses belajar adalah: kematangan, penyesuaian diri/adaptasi, 

menghafal/mengingat, pengertian/berpikir, dan latihan.  

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

tersebut merupakan proses dari manusia untuk mendapatankan pengetahuan, 

dengan cirri-cirinya antara lain adalah: (1) Belajar harus memungkinkan 

terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan tersebut tidak hanya 

pada aspek pengetahuan atau kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan 

nilai (afektif) serta keterampilan (psikomotor); (2) perubahan itu merupakan buah 

dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada individu karena adanya 

interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi 

fisik dan psikis; (3) perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup 

permanen (Purwanto, 1990). 

Lima hal yang berhubungan dengan perilaku belajar yang baik, yaitu: 

kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan memantapkan pelajaran, kebiasaan 

membaca buku, kebiasaan menyiapkan karya tulis, kebiasaan menghadapi ujian. 

Dampak kebiasaan belajar yang jelek bertambah berat ketika kebiasaan itu 

membiarkan mahasiswa dapat lolos tanpa gagal. Gagne dalam Purwanto (1990), 

menjelaskan bahwa hasil belajar dapat dihubungkan dengan terjadinya suatu 

perubahan kecakapan atau kepandaian seseorang dalam proses pertumbuhan 

tahap demi tahap. Hasil belajar diwujudkan dalam lima kemampuan yakni 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan 

motorik, dan sikap. Dalam hal ini terdapat tiga dimensi belejar yaitu dimensi 
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kognitif, dimensi afektif dan dimensi psikomotorik (Hanifah dan Abdullah, 

2001). 

Dimensi kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan berfikir, 

mengetahui, dan memecahkan masalah. Selanjutnya dimensi ini dibagi menjadi 

pengetahuan komperhensif, aplikatif, sintetis, analisis dan pengetahuan evaluatif. 

Dimensi afektif adalah kemampuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, 

minat, apresiasi. Dimensi psikomotorik yaitu kemampuan yang berhubungan 

dengan motorik. Atas dasar itu hakikatnya hasil belajar adalah memperoleh 

kemampuan kognitif (Purwanto, 1990). 

 

C. Perilaku Mahasiswa Dalam Perkuliahan 

Perilaku individu berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari 

stimulus atau hal-hal yang bisa memotivasi individu tersebut untuk berprilaku 

dan juga bagaimana individu tersebut mengelola menindaklanjuti stimulus 

tersebut. Perbedaan inilah yang memunculkan adanya perilaku yang bersifat 

positif dan negatif.  

Perilaku mahasiswa adalah aktivitas atau kegiatan mahasiswa yang dapat 

diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku mahasiswa dapat 

meliputi berbagai aspek antara lain perilaku dalam kehidupan sehari-hari, 

perilaku kesehatan, perilaku dalam hubungan antar teman, perilaku dalam 

perkuliahan dan lain-lain. Perilaku mahasiswa dalam perkuliahan meliputi, 

tingkat kehadiran, tingkat keaktifan dalam kelas ketika kuliah berlangsung, 
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kunjungan ke perpustakaan, pengerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen 

dan lain-lain. 

Perilaku belajar seorang mahasiswa sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan perkuliahannya. Belajar yang efisien dapat dicapai apabila 

menggunakan strategi yang tepat, yakni adanya pengaturan waktu yang baik 

dalam mengikuti perkuliahan, belajar di rumah, berkelompok ataupun untuk 

mengikuti ujian. Perilaku belajar yang baik dapat terwujud apabila mahasiswa 

sadar akan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa sehingga mereka dapat 

membagi waktu mereka dengan baik antara belajar dengan kegiatan di luar 

belajar. 

 

D. Kebiasaan Belajar 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar 

perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Perubahan 

perilaku yang terjadi karena belajar merupakan usaha sadar dan disengaja dari 

individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang 

bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan, misalnya 

pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat, 

dibandingkan sebelum mahasiswa mengikuti suatu proses belajar. 

Kebiasaan belajar mahasiswa erat kaitannya dengan pengaturan waktu, 

baik untuk belajar maupun untuk kegiatan yang lain. Belajar yang efisien dapat 
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dicapai apabila menggunakan strategi yang tepat, yakni adanya pengaturan 

waktu, baik waktu untuk kuliah, belajar di rumah, belajar bersama/kelompok, 

maupun untuk mengikuti ujian. Strategi belajar yang efisien akan mengarah pada 

hasil belajar yang maksimal. Dorongan untuk membiasakan belajar dengan baik 

perlu diberiakan karena mengarah pada suatu pembentukan sikap dalam 

bertindak. Untuk itu, yang terpenting adalah adanya motivasi dari diri individu 

untuk terbiasa belajar secara tepat, efektif, dan efisien. 

Proses belajar akan selalu berawal dari adanya motivasi dan tujuan, baik 

dinyatakan secara eksplisit ataupun implisit, yang dimaksudkan untuk memberi 

arah bagi pencapaian yang ingin diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Dalam 

konteks pendidikan tradisional, seperti yang masih dianut dalam sistem 

pendidikan di Indonesia, salah satu ukuran yang dipakai untuk mengukur 

keberhasilan belajar adalah prestasi akademik.  

Kebiasaan belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar. Kebiasaan 

belajar merupakan pola belajar yang ada pada diri mahasiswa yang bersifat 

teratur dan otomatis. Kebiasaan bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan 

kebiasaan itu dapat dibentuk oleh mahasiswa sendiri serta lingkungan 

pendukungnya. Suatu tuntutan atau tekad serta cita-cita yang ingin dicapai dapat 

mendorong seseorang untuk membiasakan dirinya melakukan sesuatu agar apa 

yang diinginkannya tercapai dengan baik. Kebiasaan belajar yang baik akan 

dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, sebaliknya kebiasaan belajar 
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yang tidak baik cenderung menyebabkan prestasi belajar mahasiswa menjadi 

rendah (Zainal, 2009). 

Menurut Giyono (1993) dalam Hanifah dan Abdulah (2001) kebiasaan 

belajar dapat berlangsung melalui tiga cara: 

1. Memperoleh reinforcement yang berlangsung menurut pola conditioning. 

Pengalaman sukses memberikan kesenangan, sehingga menumbuhkan rasa 

untuk mempertahankan sikap positif terhadap cara belajar yang dilakukan 

dan akhirnya menjadi kebiasaan. 

2. Classical conditioning: sikap dan aktivitas seseorang dapat diubah, sehingga 

melalui proses belajar dapat dibentuksikap dan aktivitas (cara belajar) yang 

lama kelamaan mendarahdaging menjadi kebiasaan. 

3. Belajar modern, yaitu ada guru-guru yang dikagumi, dihormati, dan 

perilakuknya dapat diteladani, serta dipercaya secaramerata sehingga 

cenderung menirunya dan bertindak sama. Apabila model ini mendapat 

reinforcement terhadap tindakannya, maka akan menjadi kebiasaan. 

 

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada dua yaitu faktor dari dalam 

(endogen) dan faktor dari luar (eksogen) (Sunaryo, 2004).  

1. Faktor dari dalam (endogen) 

a. Jenis ras, setiap ras di muka bumi ini biasanya memiliki perilaku yang 

spesifik. 
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b. Jenis kelamin, perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara 

berpakaian dan melakukan kegiatan sehari-hari. Pria melakukan tindakan 

berdasarkan rasional, sedangkan perempuan berdasarkan emosi/perasaan. 

c. Sifat fisik, jika kita amati perilaku orang yang gemuk berbeda dengan 

perilaku orang yang kurus. 

d. Sifat kepribadian, kepribadian menurut masyarakat awam adalah 

bagaimana seorang individu memberikan kesan terhadap orang lain, 

misalnya pemalu, pemarah, ramah, pemberani dan lain-lain. Jadi perilaku 

individu merupakan manifestasi dari kepribadian orang tersebut, sebagai 

perpaduan antara faktor genetic dan lingkungan. Perilaku seorang 

individu tidak sama dengan individu yang lain, tergantung 

kepribadiannya.  

e. Bakat pembawaan, merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan 

seuatu yang sedikit sekali bergantung pada latihan.  

f. Intelegensi 

Intelegensi adalah kemampuan berpikir abstrak. Intelegensi sangat 

berpengaruh terhadap perilaku individu. Oleh karena itu, dikenal istilah 

individu intelegen, yaitu individu yang dalam mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat. 

2. Faktor dari luar (eksogen) 

a. Faktor lingkungan 
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Lingkungan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang berada di 

sekitar individu meliputi lingkungan fisik, biologis maupun sosial. 

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku, karena lingkungan 

adalah tempat berkembangnya perilaku. Orang yang tinggal di 

lingkungan orang-orang malas, perilakunya akan terpengaruh menjadi 

malas, sebaliknya jika lingkungan orang disekitarnya rajin maka perilaku 

individu terpengaruh menjadi rajin dan sebagainya. 

b. Pendidikan, secara luas pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan 

yang terjadi dari ayunan sampai liang lahat, berupa interaksi individu 

dengan lingkungan baik secara formal maupun non formal. Pendidikan 

secara formal maupun non formal berfokus pada kegiatan belajar 

mengajar yang bertujuan terjadinya perubahan perilaku, yaitu dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti.  

c. Agama, merupakan tempat mencari makna akhir dari kehidupan. Agama 

sangat mempengaruhi cara seseorang berfikir, bertindak dan berperilaku. 

Penganut agama tertentu akan menunjukkan perilaku berbeda 

dibandingkan penganut agama yang lain.  

d. Sosial eknomi, seseorang atau individu dengan status social ekonomi 

yang bebeda akan menunjukkan perilaku yang berbeda misalnya dalam 

hal berpakaian, pola konsumsi dan lain-lain. 

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



e. Kebudayaan, dalam arti sempit kebudayaan diartikan sebagai kesenian, 

adat istiadat dan peradaban manusia. Ternyata hasil peradaban manusai 

mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri.  

f. Faktor lain, misalnya persepsi dan emosi. Persepsi seseorang 

mempengaruhi bagaimana orang tersebut berperilaku. Emosi adalah 

manifestasi perasaan atau efek keluar disetai dengan banyak komponen 

fisologik yang biasanya tidak berlangsung lama.  

 

F. Proses Pembentukan Perilaku 

Perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Menurut Abraham 

Harold Maslow dalam Purwanto (1990), manusia memiliki lima kebutuhan dasar 

yaitu:  

1. Kebutuhan fisiologi/biologis, merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi 

sebagai seorang makhluk hidup seperti; oksigen, air, nutrisi (makanan) dan 

seks. Kebutuhan jenis ini, apabila tidak terpenuhi dapat terjadi 

ketidakseimbangan fisiologis, misalnya jika kekurangan oksigen dapat 

terjadi sesak nafas, jika kekurangan air dapat terjadi dehidrasi. 

2. Rasa aman, misalnya rasa aman terhindar dari kejahatan, konflik, sakit dan 

penyakit, dan jaminan perlindungan hukum. 

3. Dicintai dan mencintai, misalnya mendambakan kasih saying dari orang tua, 

sodara, kekasih (pasangan), ingin dicintai dan mencintai dan keinginan 

diterima di lingkungan tempatnya berada. 
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4. Harga diri, ingin dihargai dan menghargai orang lain, respek dan kepedulian 

terhadap/dari orang lain, toleransi/saling menghargai dengan orang lain. 

5. Aktualisasi diri, ingin dipuja/disanjung oleh orang lain, ingin sukses dalam 

mencapai cita-cita dan ingin menonjol/lebih dibandingkan orang lain baik 

dalam karier, usaha maupun kekayaan. 

Perilaku manusia terjadi melalui suatu proses yang berurutan. Sebelum 

orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut 

terjadi proses yang berurutan, yaitu: 

1. Awareness (kesadaran), yaitu orang tersebut menyadari atau mengetahui 

stimulus (objek) terlebih dahulu. 

2. Interest (tertarik), yaitu orang mulai tertarik kepada stimulus. 

3. Evaluation (menimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya). Hal ini 

berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru 

5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku baru 

atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran, dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan menjadi 

kebiasaan atau bersifat langgeng. 
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G. Bentuk-Bentuk Perilaku  

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Perilaku tertutup 

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang 

terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku terbuka 

Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap stimulus tersebut 

sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (practice). 

 

H. Kehadiran Dalam Perkuliahan 

Keterlibatan siswa untuk mengambil bagian dalam kegiatan pendidikan yang 

efektif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Kegiatan 

perkuliahan merupakan kegiatan utama dalam proses belajar mengajar yang efektif 

pada tingkat pendidikan sarjana, sehingga kehadiran atau keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan perkuliahan diduga akan sangat membantu dalam meningkatkan 

prestasi belajar mahasiswa. 

Tingkat kehadiran dalam kegiatan perkuliahan juga dapat mencerminkan 

ketertarikan mahasiswa terhadap perkuliahan, mahasiswa yang lebih tertarik pada 
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materi kuliah yang diajarkan atau mahasiswa lebih fokus terhadap kegiatan 

akademis akan cenderung mempunyai tingkat kehadiran yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa yang kurang tertarik dan kurang fokus pada 

perkuliahan. 

 

I. Pembelajaran di Laboratorium Keperawatan 

Model pembelajaran di Laboratorium biasanya menggunakan metode 

eksperimental. Proses belajar mengajar yang dilakukan di laboratorium dilakukan 

dengan tujuan untuk memperkuat teori yang diperoleh mahasiswa di dalam kelas. 

Proses pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan antara teori/pengetahuan 

dengan ketrampilan dasar professional. Dengan  proses belajar mengajar di 

laboratorium, diharapkan dapat memberikan pengalaman praktikum yang berguna 

untuk meningkatkan kepekaan, ketelitian, dan ketekunan peserta didik. 

Selanjutnya diharapkan dapat menumbuhkan sikap, tingkah laku, pengetahuan, 

dan ketrampilan dasar professional pada peserta didik (Nursalam & Effendy, 

2008). 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium membutuhkan 

dukungan laboratorium yang kondusif. Menurut Schewerr (1972) dalam Nursalam 

& Effendy (2008) laboratorium adalah tempat dimana peserta didik dapat 

menerapkan metode pemecahan masalah untuk mengontrol lingkungan belajar. 

Laboratorium dapat dilakukan di dalam kelas, tatanan klinik, maupun komunitas. 

Infante (1985) dalam Nursalam & Effendy (2008) membedakan antara 
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laboratorium di dalam kelas dengan laboratorium klinik. Jika di dalam 

laboratorium kelas, peserta didik tidak berhubungan langsung dengan pasien, 

sedangkan di laboratorium klinik, peserta didik berhubungan langsung dengan 

pasien, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda pada diri peserta didik.   

Menurut Nursalam & Effendy (2008) tujuan pembelajaran praktikum adalah: 

1. Memahami, menguji dan menerapkan berbagai teori untuk diterapkan pada 

praktek klinik. 

2. Mengembangkan ketrampilan teknikal, intelektual, dan interpersonal sebagai 

bekal untuk memberikan asuhan keperawatan pada klien. 

3. Menemukan berbagai prinsip dan mengembangkan wawasan untuk 

menerapkan berbagai teori-teori yag dikuasainya dalam praktek keperawatan.  

4. Mempergunakan ketrampilan dalam memecahkan masalah. 

Proses pembelajaran praktikum (laboratorium) meliputi beberapa tahapan 

antara lain (Nursalam & Effendy, 2008): 

1. Persiapan rancangan pembelajaran. 

2. Penerpan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

3. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan evaluasi kemampuan 

peserta didik. 

Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar 

di laboratorium antara lain (Nursalam & Effendy, 2008): 

1. Personal System of Instruction (PSI) 
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Metode ini menekankan pembelajaran praktik secara mandiri. Waktu dan 

program pembelajaran dimanfaatkan peserta didik untuk medapatkan 

kompetensi dan memperlancar ketrampilan praktik.  

2. Audio Tutorial Method (AT) 

Metode ini menggunakan peralatan audio visual dan petunjuk pembelajaran. 

Dengan metode ini diharapkan peserta didik dapat melaksanakan praktek 

pembelajaran secara mandiri didasarkan pada petunujuk yang ditayangkan 

dalam audio video atau tape.  

3. Computer Assisted Learning (CAL) 

Pada metode ini digunakan program computer dan video disk sebagai alat 

instruksional. Peserta didik dibawa ke suasana praktik, memberi respons, dan 

diberi umpan balik. Dengan metode ini peserta didik dipandu untuk 

melaksanakan aktivitas praktik, melaporkan dan memasukkan hasilnya ke 

dalam komputer.    

4. Learning Aids Laboratory (LAL) 

Metode ini disebut juga clinical workshop. Metode ini biasanya digunakan 

untuk memberikan ketrampilan tambahan di luar program rutin. Metode ini 

digunakan apabila tenaga pengajar tidak mempunyai ketrampilan klinis yang 

memadai. Clinical workshop dapat dilakukan secara intensif selama 1 hari 

sampai satu minggu oleh petugas klinik, dimana peserta didik dapat mengikuti 

demonstrasi, mengajukan pertanyaan, mengenali alat-alat praktik antar teman 

dan menerima umpan balik.  
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J. Model Pembelajaran di Klinik 

Proses belajar mengajar di klinik melibatkan klien secara langsung dan 

menjadi pusat/inti pembelajaran keperawatan. Pada program pembelajaran profesi 

Ners, memungkinkan peserta didik untuk mempunyai pengalaman pembelajaran 

klinik sebanyak mungkin dan mengenal area klinik di awal pembelajaran. Untuk 

program spesialisasi, pembelajaran klinik merupakan inti dari pembelajaran 

professional (Nursalam & Effendy, 2008). 

Keunggulan pembelajaran klinik antara lain; (1) pembelajaran klinik berfokus 

pada masalah nyata dalam konteks praktik profesional. (2) proses pembelajaran 

klinik meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar melalui kompetensi 

yang dilakuakn dengan partisipasi aktif. (3) pembimbing klinik (clinical  

instructor) memerankan sikap, pemikiran dan tindakan professional. (4) 

lingkungan klinik merupakan wadah bagi mahasiswa untuk belajar pemeriksaan 

fisik, argumentasi klinik, pengambilan keputusan, empaty dan profesionalisme 

yang dipelajari sebagai suatu kesatuan (Nursalam & Effendy, 2008). 

Pada proses pembelajaran di klinik mempunyai tantangan tersendiri, yaitu 

(Nursalam & Effendy, 2008): 

1. Dibatasi oleh waktu 

2. Berorientasi pada tuntutan klinik (jumlah mahasiswa dan klien) 

3. Meningkatnya jumlah mahasiswa 
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4. Jumlah klien terbatas (karena hari rawatnya pendek atau tidak besedia 

dijadikan obyek) 

5. Lingkungan klinik kadang kurang mendukung proses pembelajaran klinik 

(sarana dan prasarana kurang menunjang) 

6. Reward yang diterima oleh pembimbing klinik kurang memadai. 

Model pembelajaran klinik juga mengandung permasalahan antara lain 

(Nursalam & Effendy, 2008): 

1. Tujuan pembelajaran belum jelas 

2. Lebih fokus pada aspek pengetahuan berdasarkan kenyataan daripada 

ketrampilan memecahkan masalah 

3. Peserta didik lebih banyak melakukan observasi pasif daripada partisipasi aktif 

4. Supervisi yang belum adekuat dan kurangnya masukan dari pembimbing klinik 

5. Kesempatan untuk berdiskusi masih kurang 

6. Kurangnya penjagaan privasi harga diri klien. 

  

K. Prestasi Belajar 

Prestasi atau kinerja (performance) merupakan hasil akhir dari suatu 

kegiatan, sedangkan prestasi belajar merupakan hasil akhir dari proses belajar. 

Untuk mengetahui prestasi belajar yang diperoleh mahasiswa setelah proses 

belajar mengajar berlangsung maka diadakan evaluasi. Penguasaan pengetahuan 

atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru/dosen.  
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Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan 

kegiatan. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai 

pada saat atau periode tertentu. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

Artinya, bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang 

mencakup pengetahuan, kecakapan, pemikiran, sikap dan kebiasaan, kepandaian 

yang semua itu diperoleh dari pengalaman. 

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan 

menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Jadi prestasi belajar 

adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai 

oleh setiap anak pada periode tertentu.  

Prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, 

merasa, dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga 

aspek, yakni: kognitif, afektif, dan psikomotoris. Sebaliknya, dikatakan prestasi 

kurang apabila belum bisa memenuhi target dalam tiga criteria tersebut. Prestasi 

belajar menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam 

menerima, memahami, mengolah informasi-informasi yang diperoleh dalam 

proses belajar-mengajar.  

Kegiatan belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lain, dan dapat pula mempengaruhi prestasi 
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belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa menurut 

Hamalik (1983) dalam Hanifah & Abdullah (2001) adalah: (1) faktor yang 

bersumber dari diri sendiri, seperti tidak mempunyai tujuan yang jelas, kurangnya 

minat terhadap bahan pelajaran, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan 

mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, dan kurangnya penguasaan bahan; (2) 

faktor yang bersumber dari lingkungan belajar, seperti cara memberikan pelajaran, 

kurangnya bahan belajar, kurangnya alat-alat yang menunjang, ketidaksesuaian 

antara bahan belajar dengan kemampuan, jadwal belajar yang terlalu padat; (3) 

faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga, seperti masalah kemampuan 

ekonomi, masalah broken home, dan kurangnya control orang tua; dan (4) faktor 

yang bersumber dari masyarakat, seperti gangguan dari jenis lawan jenis, sekolah 

sambil bekerja, keaktifan dalam organisasi, dan ketidakmampuan mengatur waktu. 

Indeks Prestasi (IP) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau 

kemajuan belajar mahasiswa. Prestasi belajar mahasiswa dalam pendidikan 

keperawatan sangat penting untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan keperawatan. 

Keberhasilan studi dan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan komponen-

komponen yang mempengaruhi yaitu ujian tatap muka atau kehadiran di dalam 

ruang kelas maupun di lahan praktik dan tugas rumah (baik struktur maupun 

mandiri). Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain 

(Pusdiknakes dalam Zainal, 2009) 
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faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi intelegensi, 

motivasi, kebiasaan, kecemasan, minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. 

“Nilai yang diperoleh oleh peserta didik (mahasiswa) mempunyai fungsi 

ganda, sebagai ukuran keberhasilan peserta didik dalam mempelajari mata kuliah 

dan sekaligus sebagai alat evaluasi keberhasilan mata kuliah itu sendiri” 

(Suwardjono, 1992 dalam Hanifah dan Abdullah, 2001). Dalam hal tertentu, nilai 

yang diperoleh mahasiswa merupakan imdikator kesuksesan mahasiswa dalam 

menempuh kuliah, tetapi mungkin bukan merupakan ukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan atau sasaran pengajaran mata kuliah dalam mengubah 

pengetahuan, perilaku atau kepribadian mahasiswa termasuk penalarannya. 

Hasil penelitian Zainal (2009) menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara indeks prestasi akademik dengan motivasi, minat belajar dan 

kebiasaan belajar mahasiswa di Jurusan Kebidanan Poltekkes Bengkulu tahun 

2009.  
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L. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori 

Sumber: Hamalik (1986) 

 

M. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Konsep 

 

N. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ada hubungan antara variabel perilaku belajar mahasiswa keperawatan dengan 

prestasi akademik mahasiswa di Program Studi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

 

Perilaku Belajar 
 Perilaku belajar di kelas  
 Perilaku belajar di laboratorium  
 Perilaku belajar di klinik 

 

 

 

Prestasi belajar 

Mahasiswa 
Keperawatan 

Prestasi akademik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi : 
1. Faktor yang bersumber dari diri sendiri (misal 

motivasi, perilaku, kebiasaan belajar dll.) 
2. Faktor yang bersumber dari lingkungan belajar 
3. Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 
4. Faktor yang bersumber dari masyarakat 
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