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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Undang–undang No. 20 tahun 2003 tentang landasan Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga 

pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menghasilkan 

mahasiswa yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakat dan bangsa. 

Universitas sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi merupakan 

tempat belajar bagi anak didik yang disebut mahasiswa, mempunyai sistim dan 

kurikulum yang khusus. Universitas adalah salah satu lembaga dengan organisasi 

yang tersusun rapi yang diharapkan dapat melahirkan calon penerus bangsa yang 

mempunyai kemampuan dan keahlian ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni yang 

disesuaikan dengan bidangnya masing – masing. Sistim dan tatanan kerja di 

Universitas berbeda dengan jenjang pendidikan sebelumnya, oleh karena itu 

diperlukan strategi khusus untuk dapat menempuh proses belajar di Universitas 

dengan baik. 
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Belajar diperguruan tinggi membutuhkan keuletan, ketekunan dan 

kekuatan fisik dan mental, sehingga mahasiswa harus bersungguh–sungguh dalam 

menjalani proses guna mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Hasil belajar 

yang tinggi dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan proses belajar dan juga 

indikator kualitas institusi pendidikan. Di samping itu, hasil belajar juga berguna 

sebagai umpan balik bagi pengajar dalam melaksanakan proses belajar sehingga 

dapat menentukan apakah perlu mengadakan diagnosis, bimbingan atau 

penempatan anak didik, sesuai dengan uraian diatas maka betapa pentingnya 

prestasi belajar tidak hanya bagi mahasiswa sendiri melainkan juga bagi institusi 

pendidikan yang bersangkutan. 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu lembaga 

pendidikan tinggi yang mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya dari waktu-kewaktu. Sesuai dengan peraturan 

pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, kalender akademik 

Universitas Negeri Semarang dimulai pada awal September setiap tahun. 

Menjelang awal tahun akademik UNNES melaksanakan proses penerimaan 

mahasiswa yang terdiri dari jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), 

mahasiswa pindahan, melanjutkan studi, program akta mengajar, penyataraan, 

pendidikan dalam jabatan dan kelas parallel. Dari kedelapan jalur penerimaan 

mahasiswa baru tersebut sebagian besar jumlah mahasiswa yang diterima berasal 

dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Berdasarkan Prestasi (SPMP), yaitu 75% dari daya tampung 

untuk SPMB dan 25% dari daya tampung untuk SPMP. 
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Selama ini ada asumsi bahwa mahasiswa yang diterima melalui jalur 

SPMP lebih berpotensi dibandingkan dengan mahasiswa yang diterima melalui 

jalur SPMB. Pada dasarnya SPMP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang 

mempunyai sistem khusus dengan menitik beratkan pada prestasi dan potensi dari 

calon mahasiswa SPMP didasarkan dengan serangkaian seleksi yang ketat antara 

lain nilai rata – rata raport setiap mata pelajaran saat duduk di SMU /SMK/MA 

dari kelas I sampai 3 tidak boleh kurang dari 6,5 dan masih harus mengikuti tes 

kesehatan dan tes khusus yang diadakan oleh pihak Universitas. Berbeda dengan 

sistim SPMB yang merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru dengan tes 

tertulis yang dilaksanakan secara nasional yang dikoordinasikan dengan panitia 

SPMB regional. 

Jurusan Pendidikan TJP FT UNNES mempunyai tujuan untuk 

menciptakan tenaga kependidikan yang berkualitas yang dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni guna meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonsia, dengan memperhatikan jumlah, mutu, relevensi, dan evektifitas 

pendidikan. TJL FT UNNES terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu pendidikan 

tata busana, dan pendidikan tata boga. Jumlah mahasiswa program studi 

pendidikan tata busana lebih banyak dari pada mahasiswa program studi 

pendidikan tata boga. Mahasiswa pendidikan tata busana dan pendidikan tata boga 

berasal dari jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan Prestasi (SPMP). 

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2003 mahasiswa program 

studi pendidikan tata busana jurusan TJP FT UNNES yang berasal dari SMK 
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bidang keahlian tata busan berjumlah 28 mahasiswa, terdiri dari 10 mahasiswa 

berasal dari SPMP dan 18 mahasiswa berasal dari SPMB memiliki rata – rata 

indeks prestasi (IP) mahasiswa yang berasal dari SPMP lebih rendah dari pada 

mahasiswa yang berasal dari SPMB berdasarkan hasil persentasi mahasiswa 

dilihat dari KHS. Mahasiswa yang berasal dari SPMP rata – rata mempunyai IP 

sebesar 2.97. Sedangkan mahasiswa SPMB rata – rata mempunyai IP sebesar 

3,05. Hal ini berbeda dengan data surve pendahuluan penelitian yang menunjukan 

bahwa pada tahun 2005 hasil belajar mahasiswa yang berasal dari SPMP lebih 

tinggi dari pada mahasiswa yang berasal dari SPMB. Dari 37 mahasiswa program 

studi tata busana jurusan TJP FT UNNES, yang berasal dari SMK bidang keahlian 

tata busana 15 mahasiswa berasal dari SPMP dan 22 mahasiswa berasal dari 

SPMB. Rata – rata IP untuk mahasiswa SPMP lebih tinggi 2,98 dari mahasiswa 

SPMB yang mempunyai rata – rata IP sebesar 2,95. 

Data diatas menunjukkan bahwa tidak hanya sistem penerimaan 

mahasiswa baru yang berpengaruh terhadap hasil belajar, tetapi banyak faktor  

yang mempengaruhi keberhasilan hasil belajar. Faktor  – faktor  tersebut secara 

teoritis dapat dipahami antara lain faktor interen yang terdiri dari minat, motivasi, 

kemampuan, kognitif, kondisi fisiologis dan faktor  eksteren yang terdiri dari 

lingkungan alami, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini, model atau jalur 

seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak menjadi jaminan sepenuhnya terhadap 

keberhasilan proses belajar di perguruan tinggi melainkan masih terdapat berbagai 

faktor lain yang dinilai ikut menentukan.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi 

Hasil Belajar Antara Mahasiswa SPMP dan SPMB Yang Berasal Dari SMK Tata 

Kepariwisataan jurusan Tata Busana Program Studi Pendidikan Tata Busana 

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang Angkatan Tahun 2005”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Program studi pendidikan tata busana jurusan TJP FT UNNES telah 

melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPMP dan SPMB sejak 

tahun 2003 yang merupakan penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa baru 

yang terdahulu. Mahasisw Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP 

FT UNNES tahun 2005 terdiri dari 2 (dua) kelompok. Yaitu mahasiswa yang 

berasal dari SPMP dan SPMB. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana selain sistim seleksi 

penerimaan mahasiswa baru faktor–faktor tersebut antara lain faktor interen yang 

terdiri dari minat, motivasi, kemampuan kognitif, kondisi fisiologis dan faktor 

eksteren yang terdiri dari lingkungan alami, keluarga dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.  

Sejauh mana pengaruh faktor interen yang terdiri dari minat, motivasi, 

kemampuan kognitif fisiologis dan faktor eksteren yang terdiri dari lingkungan 

alami, keluarga dan masyarakat, terhadap hasil belajar antara mahasiswa SPMP 
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dan SPMB yang berasal dari SMK Kepariwisataan Jurusan Tata Busana Program 

Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP FT UNNES angkatan 2005? 

Adakah perbedaan yang signifikan antara fakto–faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa SPMP DAN SPMB yang berasal dari SMK Bidang Keahlian 

Tata Busana Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP FT UNNES 

Angkatan tahun 2005  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor interen yang terdiri dari minat, 

motivasi, kemampuan kognitif, kondisi fisiologis dan faktor eksteren yang terdiri 

dari lingkungan alami, keluarga dan masyarakat terhadap hasil belajar antara 

mahasiswa yang berasal dari SPMP dan SPMB Program Studi Tata Busana 

Jurusan TJP FT UNNES angkatan tahun 2005. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara faktor– faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang berasal dari SPMP dan SPMB 

Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP FT UNNES angkatan tahun 

2005. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah  

Kegunaan Teoritis  
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Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah 

diterima selama kuliah sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

keilmuan. 

Bagi para akademis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan 

diskusi tentang faktor–faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dan 

sistem penerimaan mahasiswa baru. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas belajarnya. 

Kegunaan Praktis  

Bagi pihak UNNES terutama jurusan TJP dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

menentukan kebijakan–kebijakan dalam hal penerimaan mahasiswa baru dan 

faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mahasiswa. 

Bagi para pembaca khususnya civitas akademik UNNES dan masyarakat pada 

umumnya untuk dapat memahami informasi tentang perbedaan prestasi belajar 

dan faktor–faktor yang mempengaruhi antara mahasiswa yang berasal dari SPMP 

dan SPMB yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

lebih lanjut.  

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas istilah dan untuk menghindari salah tafsir dan 

pembacaan, maka diperlukan penegasan istilah. Penegasan istilah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Analisis  

Menurut WJS. Purwadarminto (1997:8) Analisis adalah penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa (karangan perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenar–benarnya (sebab masalah duduk perkaranya dan lain–

lain ). 

2. Faktor–faktor yang mempengaruhi 

Faktor adalah hal (keadaaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

1998:239). Mempengaruhi adalah memberi atau membuat pengaruh pada daya 

yang ada atau timbul sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1998 : 

664). Dalam hal ini yang dimaksud dengan faktor–faktor yang mempengaruhi 

adalah hal atau keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu yang 

memberi pengaruh terhadap watak, kepercayaan atau perbuatan mahasiswa 

dalam proses belajarnya. 

3. Hasil belajar 

Menurut WJS Purwodarminto (1997:25) mengemukakan hasil belajar adalah 

penguasaan pengetahuan ketrampilan yang diberikan pada mata pelajaran 

tertentu dan lazim tunjukkan dengan pemberian tes atau nilai oleh guru atau 

dosen. Warijan (1998:36) berpendapat bahwa hasil belajar adalah sama 

dengan akibat belajar yaitu hasil belajar yang telah diperoleh setelah kegiatan 

belajar selesai. 
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4. Mahasiswa 

Oemar Hamalik (1998:612) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

mahasiswa adalah orang atau individu yang belajar di jenjang pendidikan 

tinggi (Akademik, Institusi, Universitas) penelitian memberi batasan pada 

istilah mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi Tata Busana Jurusan TJP 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2003. 

5. SPMP 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) adalah jalur penerimaan 

mahasiswa baru yang dilakukan Universitas Negeri Semarang dilaksanakan 

bersama perguruan tinggi negeri lain di bawah koordinasi panitia pusat SPMB 

(Buku Informasi UNNES 2002:44). 

6. SPMB. 

Seleksi penerimaan Baru Berdasarkan Prestasi (SPMP) adalah jalur 

penerimaan mahasiswa baru yang merupakan pemaharuan dari jalur 

penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) yang dikoordinasikan didalam 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru (SIPENMARU) yang sudah ditiadakan 

(Buku Informasi UNNES 2002:45). Pada tahun 2002 Universitas Negeri 

Semarang mengadakan program SPMP ini dengan menjaring calon 

mahasiswa dengan cara merekrut lulusan SMU/SMK/MA yang memenuhi 

persyaratan.  

 

1.6 Sistematika skripsi. 

1. Bagian pendahuluan  
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Bagianini berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi. 

Bagian ini dari lima bab yaitu 

BAB I pendahuluan. 

Bab ini berisi latar belakang masalah , identifikasi, dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilh, sistematika skripsi. 

BAB II Landasan Teori dan Hipotesis. 

Bab ini digunakan sebagai dasar berfikir untuk melakukan penelitian dan 

sebagai pegangan dalam melakukan penelitian.Landasan teori berisi teori-

teori yang diujadikan pedoman atau acuan dalam melakukan penelitian 

yang meliputi: 

a. Hakekat belajar. 

1.Teori-teori belajar 

2.Faktor- faktor yang mempengaruhi belajar 

3.Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. 

b. Prestasi belajar. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

1. Faktor intern. 

2. Faktor ekstern 

d. Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 

e. Seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pristasi (SPMP) 

f. Kerangka berfikir. 

g. Hipotesis. 



11 

 

h. Keterbataan peneliti 

BAB III Metode Penelitian. 

Metode penelitian dalam skripsi in berisi tentang, jenis penelitian, populasi 

dan sampel penelitian,variabel penelitian, instrumen penelitian, metode 

pengimpulan data, metode nalisis data. 

BAB IV Hasil penelitian Dan Pembahasan. 

Bab ini berisi semua hasil yang diperoleh selama penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V Simpulan dan Saran. 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

3. Bagian akhir skripsi. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakekat Belajar  

Dalam keseluruhan proses belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, 

ini berarti bahwa keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung kepada bagaimana proses belajar dialami oleh para mahasiswa sebagai 

anak didik. 

Pendapat tentang pengertian belajar adalah bermacam–macam, pendapat–

pendapat lahir berdasarkan sudut pandang yang berbeda–beda. Menurut 

Notowijono (1995:13) belajar adalah suatu proses usaha yang dilaksanakan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman individu atau sendiri dalam beraksi individu dengan lingkungan. 

Menurut W.S Winkel dalam Hamalik (2003:28). Belajar adalah aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan–perubahan dalam pengetahuan ketrampilan dan 

nilai sikap yang bersifat menetap atau konstan.pendapat lain dari Nasution 

(1995:5) menyebutkan pengertian dari belajar adalah suatu usaha atau kegiatan 

anak untuk menguasai bahan pelajaran yang diberikan guru disekolah Menurut 

William Burlan yang dikutip dalam Hamalik (2003:29) belajar adalah proses yang 

memperkaya wacana terhadap hal–hal yang ada di sekeliling kita dengan 
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berinteraksi yang menjadikan serangkaian pengalaman–pengalaman belajar antara 

lain: 

Pengalaman pribadi ialah pengalaman-pengalaman yang diperoleh dan 

dimiliki perorangan, sifatnya tidak sistematis, subjektif, sedangkan pengalaman 

bangsa bersifat obyektif dan tersusun sistematis. Tiap orang orang memiliki 

pengalaman yang berbeda-beda dengan pengalaman dari bangsa-bangsa 

lain.(Hamalik 2003:30) 

Dari berbagai pendapat diatas tentang belajar maka dapat diambil 

pengertian belajar yaitu perubahan dari diri seseorang akibat adanya pengalaman 

dan latihan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang menyeluruh 

sedangkan pengalaman diartikan sebagai interaksi indinidu dengan lingkungan. 

Dalam pendidikan tradisonal yang diutamakan penumpukan ilmu karena itu 

disebut juga pendidikan intelektualitas pendidikan modern memperhatikan 

perkembangan seluruh pribadi anak. Pihak–pihak yang terlibat langsung dalam 

proses belajar mengajar adalah guru dan murid atau dosen dengan mahasiswa. 

Peranan guru adalah membelajarkan murid, oleh karena itu guru harus mampu 

mengajar dengan tepat. Mengajar dapat dikatakan berhasil bila guru menguasai 

bahan pelajaran yang diajarkan, menguasai metode pengajaran dengan tepat dan 

mampu menciptakan suasana yang mendukung proses belajar mengajar dengan 

baik. Untuk itu maka pengetahuan tentang teori-teori belajar dapat menunjang 

keberhasilan belajar.(Hamalik 2003:35) 

Siswa akan mengalami perubahan setelah belajar dengan rangsangan atau 

stimulus dari guru atau dari lingkungan. 
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2.1.1. Teori – teori belajar 

Dalam sejarah perkembangan psikogi, kita mengenal beberapa aliran 

psikologi. Tiap aliran psikologi memiliki pandangan sendiri–sendiri tentang 

belajar. Pandangan–pandangan itu umumnya berbeda satu sama lain dengan 

alasan tersendiri, beberapa teori belajar tersebut adalah sebagai berikut : 

Teori psikologis klasik belajar  

Teori psikologi klasik belajar adalah pengetahuan yang diperoleh 

seseorang adalah merupakan hasil dari pengalaman yang telah ia alami. 

Menurut John Loocke belajar adalah Konsepsi yang diperoleh secara 

langsung berasal dari dunia luar melalui sense of experience (Pengetahuan dari 

pengalaman) Konsep-konsep itu merupakan abstraksi dari empiris (Hamalik 

2002:35) 

Menurut teori ini, manusia terdiri dari jiwa (mind) dan badan (body) atau 

zat (matter). Jiwa merupakan suatu substansi yang merupakan suatu kesatuan 

terdiri dari, beroperasi secara bebas dari zat yang merupakan jiwa yang hidup 

(living soul), mempunyai kekuatan yang berinisiatif, dapat menemukan hukum–

hukum alam dan menguasainya. Jiwa dapat mengakibatkan sistim saraf 

memperkaya pengalaman. Pengalaman bergantung pada mind substansi dalam hal 

ini. Jadi teori ini beranggapan bahwa pengetahuan hanyalah bergantung pada 

kekuatan abstraksi (penggambaran) dan proses latihan yang diperoleh dari 

pengalaman. 

Seorang yang ingin belajar menjahit karena melihat ibunya yang menjahit 

pakaian atau dia pernah bermain-maindengan mesin jahit. 
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Teori psikologi daya 

Teori psikologi daya adalah Teori ini mengutamakan bahwa keberhasilan 

manusia dalam belajar tergantung dari kemampuan manusianya itu sendiri  

Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari berbagai daya, mengingat, 

berfikir, merasakan, kemauan dan sebagainya. Tetapi daya mempunyai fungsi 

sendiri–sendiri (Hamalik 2002 :36) 

Jadi tiap orang memiliki kemampuan untuk belajar hanya yang berbeda 

kekuatannya saja. Agar kemampuan itu berkembang (terbentuk) maka daya-daya 

itu perlu dilatih, sehinggga dapat berfungsi. Teori ini bersifat formal karena 

mengutamakan pembentukan daya–daya. (Hamalik 2003:36). 

Seorang yang belajar menjahit akan dengan mudah menguasai bila 

mempunyai bakat dari orang tua atau kemampuan itu dapat diperoleh dengan 

usaha yang maksimal. (latihan keras dan sungguh-sungguh) 

Teori mental state 

Sumber belajar manusia adalah sesuatu yang dirasakan oleh indra-indra 

atau panca indra. Semakin baik panca indranya maka akan semakin mudah untuk 

belajar. 

Teori ini berpangkal pada psikologi asosiasi yang dikembangkan oleh J. 

Herbart yang pada prinsipnya, jiwa manusia terdiri dari kesan–kesan dan 

tanggapan yang masuk melalui penginderaan. Kesan-kesan itu berasosiasi satu 

sama lain dan membentuk mental atau kesadaran manusia. Semakin kuat asosiasi 

itu, tambah lama kesan-kesan itu tinggal didalam jiwa kita. (Hamalik 2002:37) 
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Manusia akan mempelajari sesuatu dan itu akan mudah diungkapkan 

(respoduksi) kembali apabila melalui salah satu indra yang digunakan itu tertanam 

dengan kuat dalam ruang kesadaran. (panca indra) 

Kemampuan seseorang dalam belajar menjahit akan lebih baik bila kita 

mempunyai panca indra yang lengkap tanpa ada kecacatan karena akan 

mendukung proses belajar tersebut. (orang yang mengalami kecacatan akan 

mendapat kesulitan dalam menjahit).  

1. Teori Psikologi bahaviorisme 

Proses belajar adalah suatu usaha untuk mengubah tingkah laku seseorang 

dengan memberikan rangsangan pada siswa. 

Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia, timbulnya 

aliran ini disebabkan rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori 

mental state, karena aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi 

kesadaran saja. (Hamalik 2002:38) 

Teori ini menempatkan masalah zat (matter) sebagai masalah yang utama. 

Melalui behaviorisme dapat dijelaskan kelakuan manusia secara seksama dan 

memberikan program pendidikan secara memuaskan sehingga seseorang akan 

belajar lebih baik atau mengembangkan kemampuannya apabil telah 

menyukainya. 

Seseorang yang suka menggambar maka didalam mengikuti disain gambar 

akan lebih baik. 

 

Teori connectionism dan hukum–hukum belajar 
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Belajar merupakan penyesuaian diri dengan lingkungan yang diperoleh dari 

trial dan error (usaha dan coba-coba). 

Menurut Throndike Teori ini mempunyai doktrin pokok, yakni hubungan 

antar stimulus dan asosiasi–asosiasi dibuat karena kesan–kesan pengadaan dan 

dorongan–dorongan untuk berbuat. Ikatan ikatan atau koneksi dapat diperkuat 

atau diperlemah serasi dengan banyaknya penggunaan dan pengaruh dari 

penggunaan tersebut. (Hamalik 2002:39) 

Seseorang belajar tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan koknitif dan 

efektifnya saja akan tetapi juga emosional dan jasmaniah. 

Dalam mengajar disekolah guru disamping menyampaikan materi juga 

mendidik untuk membentuk pribadi siswa.(selain harus berprestasi siswa harus 

mempunyai jiwa Nasionalisme ,sopan santun.) 

Teori psikologi Gestalt. 

Teori ini menitik beratkan pada situasi sekarang, dalam situasi tersebut 

untuk menemukan dirinya, yang terjadi berkat interaksi antara individu dan 

lingkungannya, dan menggambarkan bahwa individu berada dalam keadaan 

keseimbangan yang dinamis walaupun adanya gangguan terhadap keseimbangan 

itu akan mendorong terjadinya tingkah laku. 

Menurut aliran ini, jiwa manusia adalah suatu keseluruhan yang 

berstruktural. Suatu keseluruhanm bukan terdiri dari bahan–bahan atau unsur. 

Unsur–unsur itu berada dalam keseluruhan menurut struktur yang telah tertentu 

dan saling berinteraksi satu sama lain. (Hamalik 2002:41) 
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Jadi belajar menurut teori ini lebih mengutamakan aspek pemahaman 

(insight) terhadap situasi problematis. 

Keinginan seseorang yang ingin mengikuti kursus menjahit karena 

termotivasi untuk bisa menjahit agar bisa membantu perekonomian keluarga. 

 

2.1.2. Faktor–faktor yang mempengaruhi belajar 

Belajar merupakan suatu hal yang kompleks, keberhasilan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor–faktor yang mempengaruhi tersebut dapat 

digolongkan dalam 2 (dua) faktor yaitu : 

Faktor dari dalam yaitu faktor yang berasal dari siswa yang sedang belajar hal ini 

bersifat : 

Kondisi fisiolofgis; meliputi kondisi jasmani 

Kondisi fisiologis yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu: 

Motivasi  

Motivasi merupakan suatu proses yang mempengaruhi pilihan-pilihan 

individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki untuk 

mempertahankan minat terhadap kegiatan yang menjadikan kegiatan sangat 

menyenangkan,sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan ditimbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan(Hamalik 

2003:158) 
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Motivasi yang oleh Eysenck dirumuskan untuk sebagai suatu proses yang 

menentukan tingkatan kegiatan, intensitas konsistensiserta arah umum dari 

tingkah laku manusia. (Slameto 2003:170) 

Secara umum dapat dikatakan bahwa motivasi adalah untuk menggerakkan 

atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil yang mencapai tujuan 

tertentu. 

Seseorang guru memberi pujian kepada seorang siswa yang maju kedepan 

kelas dan dapat mengerjakan hitungan matematika didepan papan tulis dengan 

pujian itu dalam diri anak tersebut timbul rasa percaya pada diri sendiri  

Seorang mahasiswa tekun mempelajari buku sampai malam, tidak 

menghiraukan lelah dan kantuknya. 

Motivasi adalah kondisi psikologi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Jadi motivasi adalah kondisi seseorang yang mendorong 

untuk belajar. 

Motivasi belajar dibedakan menjadi: 

(1) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah keiginan bertingkah laku sebagai akibat 

adanya rangsangan atau kuasa dari luar. Motivasi yang datang dari 

luar sebagai dorongan siswa untuk belajar. 

Seseorang akan belajar menjahit lebih baik karena melihat hasil 

jahitan temannya yang rajin dan baik. 

2)   Motivasi intrinsik 
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Motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan yang timbul dari 

dalam diri sendiri untuk belajar. Motivasi ini lebih baik karena timbul 

dari kesadaran seseorang tanpa ada paksaan. 

Seseorang yang mendaftar kuliah di PKK karena ingin belajar 

menjahit dan tahu tentang disain. 

Minat. 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu 

hal aktuvitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dan sesuatu diluar 

diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

(Slameto 2003:180) 

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Tim 

Penyusun Kamus Bahasa Indonesia 1997:656). 

Minat mempengaruhi proses hasil belajar, kalau seseorang tidak 

berminat mempelajari sesuatu, maka tidak bisa diharapkan dan berhasil 

dengan baik dalam mempelajari hal tersebut. Sebaliknya kalau seseorang 

mempelajari sesuatu penuh minat maka dapat diharapkan akan lebih baik. 

Minat merupakan salah satu dimensi dari aspek afektif yang banyak 

berperan juga dalam kehidupan seseorang khususnya dalam kehidupan 

belajar seseorang murid, minat yang merupakan suatu keadaan mental 

yang menghasilkan respon terarahkan kepada suatu situasi atau obyek 

tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan kepadanya. 
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Dalam satu jurusan TJP ada mahasiswa yang cenderung lebih suka 

menjahit dan ada yang cenderung lebih suka disain. 

Bakat  

Bakat adalah kemampuan yang sudah dimiliki sejak lahir. Dan 

kemampuan itu baru akan terealisasi  

Bakat merupakan kemampuan yang dimiliki sejak lahir untuk 

melakukan sesuatu dengan sedikit menjalani latihan untuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

Bakat, menurut Hilgand adalah “the cape city to learn” atau 

kemampuan untuk belajar atau berlatih. (Slameto 2003:57) 

Bakat dapat digambarkan sebagai kapasitas seseorang atau potensi 

untuk dapat melakukan suatu tugas dimana sebelumnya sedikit menjalani 

latihan atau sama sekali tidak memperoleh latihan lebih dahulu (Hamalik 

2003:35). 

Bakat juga mempengaruhi proses hasil belajar. Belajar yang sesuai 

dengan bakat seseorang memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha 

tersebut. 

Seseorang berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat 

mengetik dengan lancar dibanding dengan orang lain yang kurang tidak 

berbakat dibidang itu. 

4.   Kemampuan kognitif  

Kemampuan kognitif merupakan variabel penting yang 

mempengaruhi pilihan-pilihan siswa dalam bidang akademik, selanjutnya 
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perkembangan bagi mahasiswa belajar serta bagaimana siswa dan guru 

berinteraksi didalam kelas. 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk memperoleh 

pengetahuan atau usaha mengenai sesuatu melalui pengalaman sediri 

(Rusyan 1996:51). 

Kemampuan berpikir kriatif siswa juga dapat berbeda dalam cara 

memperoleh, menyimpan sera menerapkan pengetahuan selain berbeda 

dalam tingka kecakapan memecahkan masalah.  

Kemampuan kognitif merupakan faktor penting dalam belajar siswa. 

Seseorang yang mengalami gangguan emosional dilatih untuk mengingat 

perilaku yang telah ditampilkan dan memperkuat prilakunya sendiri. 

Faktor dari luar, yaitu faktor yang berasal dari luar siswa yang mempunyai proses 

dan hasil belajar 

Faktor–faktor tersebut meliputi: 

Faktor alami (lingkungan) yaitu berupa lingkungan alami maupun lingkungan 

sosial. Contoh lingkungan alam meliputi: cuaca, musim.(Hujan akan dapat 

menghambat kadatangan mahasiswa untuk datang kekampus tepat waktu). 

sedangkan contoh lingkungan sosial meliputi: keadaan ekonomi lingkungan, 

tingkat pendidikan lingkungan, dan teknologi pendidikan. (Perekonomian yang 

cukup, pendidikan keluarga yang tinggi dan vasilitas untuk pendidikan yang 

terpenuhi akan dapat mendukung mahasiswa dalam belajar) 
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Faktor instrumen, yaitu faktor yang adanya dan penggunanya dirancang dengan 

hasil belajar yang ditetapkan. Faktor ini meliputi: kurikulum, program pendidikan, 

sarana dan fasilitas, guru dan tenaga pengajar (Sutardhi 1998:154). 

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa keberhasilan seseorang 

dalam belajar sangat tergantung dari faktor–faktor yang mempengaruhi 

belajar. Hasil belajar akan maksimal jika faktor–faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat di optimalkan. 

Permasalahan utama yang dipikirkan guru adalah mengelola 

kegiatan belajar sebaik-baiknya agar materi yang disampaikan kepada 

siswa dapat diterima dengan baik (Sutardhi 1998:8). Berbagai cara 

digunakan untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar siswa termotivasi 

dan berminat untuk belajar. 

Dari pengertian belajar diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa belajar mengandung 3 (tiga) hal pokok yaitu: 

(1) Sebagai suatu proses yang akan menghasilkan perubahan. 

(2) Belajar berarti mengembangkan pengalaman, sikap, minat, 

kemampuan, nilai–nilai guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 

Belajar merupakan perbuatan yang di sengaja melalui pengorganisasian aktivitas 

individu kearah pencapaian tujuan belajar. 

Seseorang yang mempelajari teknik menjahit karena ingin bisa menjahit, 

karena tuntutan dari orang tua, teman atau keinginan dari diri sendiri. 

 

2.1.3. Faktor–faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 
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Faktor yang bisa menimbulkan kesulitan belajar dapat digolongkan dalam 

berbagai hal, antara lain. 

Faktor yang bersunber dari diri sendiri  

Faktor yang bersumber dari diri sendiri sangat besar sekali pengaruhnya 

terhadap kerberhasilan seseorang karena faktor ini merupakan faktor 

pendukung yang paling dominan. 

Yang dimaksud dengan faktor ini adalah faktor yang timbul dari diri 

mahasiswa itu sendiri atau sering di sebut juga faktor-faktor intern. Faktor ini 

sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar seseorang mahasiswa 

Faktor ini sering kali tidak disadari oleh mahasiwa yang bersangkutan atau 

walaupun disadari ia menganggapnya remeh dan sama sekali tidak berusaha 

menghilangkan dan memperbaikinya (Hamalik 2003:43). 

Faktor intern atau faktor yang bersumber dari diri sendiri besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar dalam situasi yang sama, seseorang 

yang mempunyai tingkat kemauan yang timbul dari pada seseorang yang 

tinggi sering akan lebih berhasil dari pada seseorng yang tidak mempunyai 

kemauan dari diri sendiri jadi faktor yang bersumber dari diri sendiri sangat 

berperan penting dalam keberhasilan belajar. 

Siswa yang tidak menyadari akan manfaat belajar akan malas dalam 

belajar dan akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. 

 

 

Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah  
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Lingkungan sekolah adalah suatu tempat dengan iklim yang 

dikondisikan untuk belajar dan mengkondisikan. 

Lingkungan sekolah berdasarkan ilmu pengetahuan, stern 

mengungkapkan manusia tumbuh dan berkembang dikarenakan menyatunya 

pengaruh lingkungan dengan faktor genetiknya (Semiawan 1999:127). 

Adapun faktor pengikut lingkungan menyimpulkan faktor yang mampu 

menghasilkan stimulasi dan nutrisi yang baik menjadi sebab utama dari 

perkembangan dan perubahan seseorang yang disebut juga dengan kemajuan 

dan perolehan. Sebaliknya lingkungan yang miskin memudahkan anak 

mendapat pengaruh yang negatif (Berndt,1997:102). Anastasi dan urbina 

(1988:14) menyatakan lingkungan sebagai tempat, situasi, dan kondisi saat 

anak melakukan tes juga dapat mempengaruhi hasil tes.(inernet) 

Hambatan terhadap kemajuan belajar tidak saja bersumber dari siswa 

sendiri, akan tetapi kemungkinan juga bersumber dari sekolah itu 

sendiri.(kondisi gedung yang tidak layak, perpustakaan yang tidak lengkap) 

Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

Sebagian besar waktu belajar dilaksanakan dilingkungan keluarga atau 

lingkungan dimana anak didik ini tinggal. Oleh karena itu aspek–aspek dalam 

keluarga mempengaruhi kemajuan belajar, bahkan dapat juga dikarenakan 

sebagai faktor  dominan untuk sukses tidaknya anak didik belajar. 

Menurut Semiawan lingkungan adalah segala sesuatu diluar diri individi. 

Keberhasilan dalam belajar erat hubungannya dengan cara orang tua mendidik 

dilingkungan keluarganya, lingkungan keluarga yang tidak baik akan 
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menyebabkan perkembangan anak terhambat, belajar terganggudan bahkan 

dapat menimbulkan masalah-masalah psikologi yang lain. 

Orang tua terlalu sibuk untuk bekerja sehingga anak kurang 

diperhatikan, walaupun kebutuhan materi tercikupi akan tetapi apabila kurang 

perhatikan dari orang tua, ada kemungkinan siswa akan salah pergaulan. 

Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat atau sosial adalah tempat bergaul kita yang 

pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk dalam jiwa kita atau 

seseorang yang tinggal 

Yang dimaksuddengan lingkungan masyarakat ialah semua orang atau 

masyarakat lain yang mempengaruhi kita.(M Ngalim P,1990:28) 

Berhasil dan tidaknya seseorang dalam belajar tergantung pada diri 

seseorang itu sendiri, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

masyarakat disekitar tempat kita tinggal, lingkungan tidak sehat (lingkungan 

masyarakat peminum minuman keras) dapat menimbulkan dampak yang 

negatif terhadap perkembangan belajar kita. Jadi lingkungan masyarakat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan seseorang,karena kegiatan dalam 

masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya dan 

juga dapat merugikan. 

Penggunaan istilah masyarakat dalam hal ini sangat terbatas, penulis 

hanya menggambarkan bahwa lingkungan masyarakat dalam penelitian ini 

adalah masyarakat disekitar mahasiswa bertempat tinggal. 
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Lingkungan masyarakat yang tidak terpelajar mempunyai kebiasaan 

yang tidak baik atau berpengaruh jelek terhadap anak (siswa) yang berada 

disitu. Anak atau siswa tertarik untuk ikut berbuat seperti yang dilakukan 

orang-orang disekitarnya. 

 

2.2 Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah suatu usaha atau kegiatan anak untuk menguasai 

bahan–bahan pelajaran yang diberikan guru disekolah (Nasution 1995:23). 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai individu sebagai usaha yang 

dialami secara langsung serta merupakan merupakan aktivitas yang bertujuan 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan, kecerdasan, kecakapan 

dalam keadan kondisi serta situasi tertentu (Depdikbud 1997:298). 

Prestasi belajar adalah sebagai hasil atas kepandaian atau ketrampilan 

yang dicapai oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru. Secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam 

interaksinya dengan lingkungan. Menurut Hamalik (2003:45) syarat-syarat 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar adalah sebagai berikut: 

Hasil belajar sebagai pencapaian tujuan. 

Hasil belajar sebagai buah dari proses kegiatan yang disadari. 

Hasil belajar sebagai produk dari proses latihan. 

Hasil belajar merupakan tindak tanduk yang berfungsi afektif dalam kurun waktu 

tertentu. 
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Hasil belajar harus berfungsi operasional, yaitu merupakan tindak tanduk yang 

berfungsi positif bagi pengembangan tindak tanduk lainnya (Hamalik 2003:45).  

Kelima syarat hasil belajar tersebut sangat bermanfaat bagi guru sebagai 

acuan dalam membelajarkan siswa. Syarat pertama bahwa hasil belajar 

merupakan pencapaian tujuan, menekankan pentingnya penetapan tujuan 

pengajaran secara tegas. Ketegasan dalam penetapan tujuan pengajaran akan 

memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan belajar mengajar. Tujuan 

pengajaran merupakan rumusan pernyataan mengenai kemampuan tingkah 

laku siswa yang diharapkan dimiliki atau dikuasai siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. 

Syarat kedua bahwa hasil belajar harus sebagai buah dari proses 

kegiatan yang disadari, menekankan pentingnya motivasi siswa terhadap 

pelajaran yang disajikan guru. Siswa yang termotivasi akan melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesadaran, kesungguhan tanpa ada paksaan 

untuk memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan, ketrampilan serta sikap 

yang dikehendaki dari pengajar tersebut dan juga berpengaruh terhadap 

perhatian siswa dalam pelajaran. 

Syarat ketiga bahwa hasil belajar harus sebagai produk dari proses 

latihan, menekankan pentingnya pengulangan kegiatan belajar. Kegiatan 

belajar siswa tidak cukup hanya dilakukan dengan proses belajar dikelas. 

Kemampuan guru untuk membuat siswa lebih banyak menyediakan waktu 

untuk belajar turut menentukan keberhasilan belajar. 
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Syarat keempat berkaitan erat dengan syarat kelima.Suatu hasil belajar 

yang telah dicapai siswa akan berfungsi efektif dalam kurun waktu relatif 

lama, apabila hasil belajar tersebut sering digunakan untuk memperoleh hasil 

belajar yang baru. Hasil belajar dapat dikatakan berfungsi efektif apabila hasil 

belajar tersebut dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut pendapat penulis yang dimaksud prestasi belajar adalah hasil 

belajar dari mahasiswa SPMP dan SPMB yang berasal dari SMK bidang 

keahlian Tata Busana Jurusan TJP Program Studi Pendidikan Tata Busana 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang tahun Angkatan 2005 yang 

dapat dilihat dari indeks prestasi (IP). 

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Keberhasilan anak didik atau mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa menurut Suryabrata (1996:230) 

adalah sebagai berikut:  

(1) Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar berasal 

dari diri siswa sendiri yang meliputi : 

Fisiologis, yang menyangkut kondisi jasmani dan panca indra dari subyek belajar 

yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar. 

1) Faktor kesehatan. 

Kesehatan adalah keadaan badan yang sehat bebas dari gangguan-

gangguan. 
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Kesehatan berarti dalam keadaan baik segenap badan dan bagian-

bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal 

sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu,selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, 

mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah atau pun 

ada gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat indranya 

serta tubuhnya.(Slameto 2003:54) 

Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan 

kesehatan badannya tetap jasmani dengan cara selalu mengindahkan 

ketentuan-ketentuan tentang belajar, belajar istirahat, tidur makan, 

olahraga,rekreasi dan ibadah. 

2) Cacat tubuh. 

Cacat tubuh adalah kurang sempurnanya tubuh seseorang,cacat tubuh 

dapat mempengaruhi proses belajar tidak sempurna. 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa 

buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan patah tangan, 

lumpuh dan lain-lain.(Slameto 2003:55) 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat 

belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendakya ia belajar pada 

lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat 

menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 
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Psikologis yaitu keadaan psikis dari subyek belajar yang dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar. 

Minat siswa yang mempunyai minat terhadap apa yang dipelajari maka ia akan 

bersifat positif dan berusaha untuk mengetahui pelajaran tersebut  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. 

(Slameto 2003:57) 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar mengajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan dan memberikan arah dari kegiatan belajar tersebut, maka tujuan belajar 

yang dikehendaki siswa dapat tercapai. 

Motivasi dipandang sebagai satu proses. Motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.(Hamalik 2003:158) 

Perhatian sebagai pemusatan energi psikis yang dilakukan secara sadar terhadap 

obyek. 

Berpikir dan ingatan, aktivitas belerja tidak mungkin lepas dari aktivitas berpikir 

dan mengingat. Hal ini disebabkan oleh karena belajar merupakan proses 

perkembangan mental seseorang untuk mencapai suatu perubahan. 

(2) Faktor Ekstern 

Faktor Eksteren adalah faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

yang berasal dari luar siswa yang meliputi : 
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Lingkungan alam 

Lingkungan alam seperti keadaan suhu, kelembaban udara dan yang lainnya 

sangat berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar siswa. 

Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumberdaya alam yang 

dapat diberdayakan sebagai sumber belajar. (Hamalik 2003:196) 

Lingkungan sosial, dapat berupa lingkungan manusia maupun benda yang dapat 

berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar. Hubungan orang tua dengan anak 

yang harmonis, penuh perhatian, kasih sayang dan akrab memungkinkan anak 

belajar dengan tenang dan baik, dan juga memberikan dorongan belajar orang tua 

dapat membantu menciptakan suasana dan situasi belajar yang menyenangkan. 

Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok 

besar atau kelompok kecil. (Hamalik 2003:196). 

b.  Instrumen, faktor yang ada dan penggunaannya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan yaitu : 

 Kurikulum sekolah dapat mempengaruhi proses belajar dan kurikulum yang 

sering berubah dapat menganggu prestasi belajar siswa.  

Program yang telah dirinci dalam suatu kegiatan yang jelas akan mempermudah 

siswa dalam merencanakan dan mempersiapkan untuk mengikuti program 

tersebut. Program yang jelas tujuan, sasaran dan waktunya dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

Sarana dan prasarana, bila sarana dan prasarana lengkap dan bak seperti 

perpustakaan dengan koleksi buku–buku yang lengkap, laboratorium yang 
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memadai dan ruang belajar yang nyaman dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Berdasarkan Buku Informasi UNNES (2002:40) setiap program 

studi mempunyai struktur program pendidikan yang terdiri dari 

kelompok-kelompok mata kuliah wajib bagi mahasiswa sebagai berikut: 

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

2. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

4. Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) 

5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 

Program studi yang diselenggarakan Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) pada tahun akademik ini adalah sebagai hasil pembaharuan 

dan pengembangan dari program studi yang telah ada sebelumnya,dan 

dimaksudkan agar lulusan lebih memenuhi kebutuhan masyarakan dan 

pembangunan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan hasil belajar 

adalah hasil dari suatu proses yang dinyatakan dengan angka berupa 

nilai dalam indek prestasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata 

Busana Jurusan TJP FT UNNES angkatan tahun 2005. 

Indeks prestasi dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang 

dicapai mahasiswa selama periode tertentu.(Hamalik 2003:64). Sistem 

penilaian pada UNNES berdasarkan buku informasi UNNES (2002 :53) 

adalah sebagai berikut: 
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Hasil belajar mahsiswa terutama dinilai dengan menggunakan Pedoman Acuan 

Patokan(PAP) 

Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf sebagai berikut: 

A  =  apabila penguasaan materi perkuliahan 85-100% 

B  =  apabila penguasaan materi perkuliahan 70-84% 

C  =  apabila penguasaan materi perkuliahan 60-69% 

D  =  apabila penguadaan materi perkuliahan 50-59% 

E  =  apabila penguasaan materi perkuliahan kurang dari 50% 

K  =  apabila mahasiswa belum memenuhi sebagian persyaratan 

penilaian 

T = apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti ujian angka pecahan dilakukan pembulatan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Arti nilai tersebut adalah: 

Nilai Arti Nilai 
A Baik Sekali 
B Baik 
C Cukup 
D Kurang 
E Gagal (tidak lulus) 
K Belum memenuhi sebagian persyaratan 
T Tidak memenuhi persyaratan ujian 

 

Bobot setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

Nilai Bobot Nilai 
A 3,40;3,44;3,52;3,60;3,68;3,72;3,76;3,80;3,84;3,88;3,9

2;3,96 dan 4,00 
B 2,80;2,84;2,88;2,92;2,96;3,00;3,04;3,08;3,12;3,16;3,2

0;3,16;3,20;3,24;3,28;3,32 dan 3,36 
C 2,00;2,08;2,16;2,24;2,32;2,40;2,48;2,56;2,64 dan 2,72
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D 1,00;1,10;1,201,30;1,40;1,50;1,60;1,70;1,80 dan 1,90 
E 0,0 
K 0,0 
T 0,0 

 

Pemberian suatu nilai akhir mata kuliah ditunda apa bila mahasiswa pada akhir 

semester pengambilan mata kuliah belum menyelesaikan sebagian dari 

persyaratan dan mahasiswa berhak mendapatkan nilai K.Mahasiswa tersebut 

masih diperkenankan menyelesaikan yang belum dipenuhi dalam jangka waktu 

tiga bulan setelah yudisium. Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi, nilai akhir 

segera diberikan. Jika penyelesaian persyaratan itu tidak dipenuhi sampai akhir 

semester berikut, ia dianggap gagal untuk mata kuliah tersebut dan diberi nilai E. 

Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah, pada nilai hasil pengulangannya 

dibubui tanda asterik (tanda*) sebanyak pengulangan yang ditempuh. 

 Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu program semester 

atau dalam seluruh program studi dinilai dengan Indeks Prestasi atau 

disingkat dengan IP. IP dapat berupa IP Program Semester,IP Beban 

Semester, IP Kumulatif dan IP Keseluruhan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Jumlah bobot nilai X jumlah bobot sks mata kuliah 
Jumlah total sks 

 
 
2.4 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 

Berdasarkan keputusan Mendiknas No 173/U/2002 tentang penerimaan 

calon mahasiswa pada perguruan tinggi bahwa penerimaan calon mahasiswa baru 

pada perguruan tinggi dilakukan dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan 
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tinggi masing–masing yang masih tunduk dengan aturan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Menurut buku informasi UNNES (2003:44:45) penerimaan mahasiswa 

baru melalui jalur SPMB Universitas Negeri Semarang dilaksanakan bersama 

perguruan tinggi negeri lain, dibawah koordinasi panitia pusat SPMB. Untuk 

wilayah semarang, Universitas Negeri Semarang tergabung dalam panitia local 

semarang bersamna Universitas Diponegoro.  

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon peserta SPMB adalah 

sebagai berikut : 

Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang 

dikukuhkan dengan Surat bukti kewarga negaraan. 

Warga Negara Asing dengan izin Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 

Lulusan Sekolah Menengah Umum termasuk Madrasah Aliyah Jurusan IPA, IPS, 

dan Bahasa atau Lulusan Program A1, A2, A3, dan A4. 

Lulusan Sekolah Mengengah Kejuruan. 

Tidak mempunyai cacat tubuh atau keturunan yang dapat menganggu kelancaran 

belajar dan tugas dalam program studi pilihannya. 

Lulus uji ketrampilan bagi calon yang memilih program studi dilingkungan seni 

dan olahraga. 

Berdasarkan keputusan ketua panitia pusat seleksi penerimaan mahasiswa baru 

tahun 2001 pasal 4. Kelompok ujian dan mata ujian untuk calon penerimaan 

mahasiswa baru melalui SPMB adalah : 

 Kelompok ujian tulis SPMB terbagi dalam 3 kelompok, yaitu : 
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Kelompok ujian IPA 

Kelompok ujian IPS 

Kelompok ujian IPA dan IPS atau IPC (campuran). 

Mata ujian terdiri dari: 

Kemampuan kuantitatif yaitu Matematika Dasar 

Kemampuan Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

Kemampuan IPA yaitu Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, IPA terpadu. 

Kemampuan IPS yaitu Sejarah, Geografi, Ekonomi, IPS terpadu  

Kemampuan khusus yaitu uji ketrampilan khusus bidang keolahragaan dan 

kesenian 

Kelompok ujian IPA mendapat mata uji yaitu kemampuan kuantitatif, bahasa dan 

IPA. 

Kelompok ujian IPS mendapat mata ujian, yaitu kemampuan kuantitatif, bahasa, 

IPS dan kemampuan khusus bagi yang memilih Bidang keolah ragaan dan 

kesenian yang dilaksanakan oleh masing–masing perguruan tinggi 

penyelenggaraan uji ketrampilan bidang olahraga dan kesenian  

Kelompok ujian IPA dan IPS atau IPC mendapatkan mata uji, yaitu kemampuan 

kuantitatif, bahasa, IPA dan IPS. 

 

2.5 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Berdasarkan Prestasi (SPMP) 

Menurut Buku Informasi UNNES (2002 :44-45) setelah penerimaan 

mahasiswa baru melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) yang 

dikoordinasikan didalam seleksi penerimaan mahsiswa baru (SIPENMARU) 
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ditiadakan. Universitas Negeri Semarang melanjutkan program tersebut melalui 

proses penerimaan mahasiswa tanpa ujian tulis (PMTU) yang mulai tahun 1998 

kembali disebut PMDK dan mulai tahun 2002 disebut  Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru berdasarkan prestasi (SPMP). Program ini menjaring calon 

mahasiswa dengan cara merekrut lulusan SMU/SMK/MA tiga tahun terakhir.  

Persyaratan utama yang harus dipenuhi persyaratan program SPMP adalah  

1) Lulusan tiga tahun terakhir dari Sekolah Menegah Umum atau Sekolah 

Menengah Kejuruan tertentu yang relevan. 

2) Mempunyai prestasi akademik ataupun non akademik, baik dalam bidang 

olahraga, seni atau lainnya. 

3) Sehat jasmani rohani, tidak memiliki ketunaan cacat yang dapat mengganggu 

kelancaran belajar dan tugas sesuai dengan program studi yang dipilih. 

4) Tidak mengandung cacat buta warna total. 

5) Tidak mengandung cacat tuna rungu. 

6) Sanggup memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang, termasuk biaya belajar, baik yang berupa uang kuliah, dan uang 

lain–lain maupun hidup lainnya.  

2.6 Kerangka Berfikir 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai salah satu lembaga 

pendidikan tinggi mempunyai sistim penerimaan mahasiswa baru yang mengacu 

pada keputusan Mendiknas Nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon 

mahasiswa pada perguruan tinggi. Dapaun keputusan tersebut dijelaskan secara 

rinci pada Buku Informasi UNNES yang terbit pada tahun 2003. 
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Sistim penerimaan mahasiswa baru UNNES dapat ditempuh melalui 

beberapa cara antara lain yaitu dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru 

berdasarkan prestasi (SPMP) dan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). 

Penerimaan calon mahasiswa baru melalui SPMP harus memenuhi berbagai 

persyaratan antara lain yaitu nilai raport, prestasi non akademik dan tes khusus. 

Sedangkan untuk mahasiswa yang melalui sistem SPMB harus memenuhi 

persyaratan antara lain kemampuan intelegensi untuk menjawab soal tes secara 

nasional yang sudah dikoordinasikan dengan panitia penerimaan mahasiswa baru 

ragional.  

Mahasiswa baru yang sudah memenuhi berbagai persyaratan yang 

ditetapkan oleh Universitas berhak untuk menjadi mahasiswa UNNES. 

Mahasiswa berhak mendapatkan proses belajar yang ideal dan kondusif dan harus 

memahami kewajiban diri sebagai mahasiswa. Dalam proses tersebut banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam mencapai studinya. 

Faktor tersebut antara lain faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

orang yang belajar dan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri orang 

yang belajar. Faktor intern dan ekstern inilah yang mempengaruhi faktor dominan 

yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Hamalik (2003:28) berpendapat 

bahwa faktor intern terdiri dari minat, motivasi, kemampuan kognitif dan kondisi 

fisiologis, sedangkan faktor  ekstern terdiri dari lingkungan alami, keluarga 

danmasyarakat. 

Hal ini senada dengan pendapat Rusyan (1994:41) yang menyatakan 

bahwa faktor dominan yang mempengaruhi proses belajar terdiri dari faktor 
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internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari bakat, minat, 

motivasi, dan kemampuan kognitif sedangkan faktor eksternal terdiri dari 

lingkungan alami, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Menurut 

Wirowidjono, dalam Slamoto (2003:52) keberhasilan belajar dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang sangat berperan penting. Apabila faktor-faktor tersebut dapat 

dikoordinasikan dengan baik maka hasil belajar yang baik yang merupakan 

indikator keberhasilan proses belajar dapat tercapai. Faktor–faktor tersebut adalah 

faktor dalam diri pembelajar intern) dan faktor yang berasal dari luar pembelajar 

(ekstern). akal, motivasi, kemampuan kognitif, kondisi fisiologis adalah termasuk 

faktof intern sedangkan lingkungan alami, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat termasuk faktor ekstern. 

Hasil belajar anak didik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

dipengaruhi oleh faktor intern (faktor yang berasal dari dalam diri siswa) dan 

faktor ekstern (faktor yang berasal dari luar diri siswa). Teori ini dikuatkan oleh 

pendapat dari Sulistyowati (2001:25) Sulistyowati berpendapat bahwa faktor 

intern terdiri dari minat, motivasi, dan kondisi, fisiologis, kemampuan kognitif 

sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan luar yang mempengaruhi belajar 

anak didik yaitu lingkungan alami, sekolah dan masyarakat. Kemampuan 

mengelola yang baik antara fakttor intern dan faktor ekstern akan menghasilkan 

prestasi belajar yang memuaskan, sehingga keberhasilan proses belajar 

dipengaruhi oleh faktor dominan tersebut. 

Berdasarkan sejumlah pemahaman diatas, maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor intern yang terdiri dari minat, 
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motivasi, kemampuan kognitif, kondisi fisiologis dan faktor ekstern yang terdiri 

dari lingkungan alami, keluarga dan masyarakat 

Minat menurut Rusyan (1990:48) adalah kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu. Belajar dengan minat yang tinggi akan mendorong peserta didik 

untuk belajar lebih baik, sehingga siswa yang belajar disertai dengan minat yang 

tinggi akan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi. Minat ini tibul apabila 

murid tertarik akan sesuatu hal, karena sesuai dengan kebutuhannya atau 

merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajarinya bermanfaat bagi diri 

pembelajar. Apabila seseorang yang akan menempuh proses belajar didasari minat 

terhadap bidang ilmu yang akan dipelajari maka semangat untuk mempelajari 

bidang ilmu tersebut akan lebih tinggi dari pada orang yang tidak berminat, hal ini 

akan mempengaruhi semangat belajar dan berdampak terhadap prestasi belajar. 

Motivasi adalah faktor intern berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan 

proses belajar. Skameto (2003: 65) berpendapat bahwa motivasi adalah faktor 

yang dominan dalam keberhasilan proses belajar. Seseorang yang mempunyai 

motivasi yang tinggi dalam belajar maka siswa tersebut akan mempunyai 

semangat yang tinggi untuk dapat mewujutkan harapannya yaitu mendapatkan 

hasil belajar yang baik. Motivasi yang tinggi akan membawa dampak positif 

selama pembelajaran menempuh proses belajar, tidak mudah putus asa merupakan 

bukti menonjol yang dimiliki oleh pembelajar apabila yang bersangkutan 

mempunyai motivasi yang tinggi. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi hasil belajar adalah kemampuan 

kognitif, kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan 
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atau usaha mengenai sesuatu melalui pengalaman sendiri. Proses belajar 

membutuhkan tidak hanya pengalaman yang didapatkan oleh orang lain tetapi 

juga usaha untuk mengenal bahan belajar melalui pengalamannya sendiri. 

Kemandirian dalam belajar mempunyai pengaruh yang dominan dalam 

keberhasilan proses belajar, karena tidak semua bahan belajar itu diberikan oleh 

pengajar tetapi butuh peran serta yang aktif oleh warga belajar untuk dapat 

memahami apa yang dipelajarinya. 

Kondisi fisiologis juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap 

berhasilnya proses belajar, warga belajar akan dapat memahami bahan belajar 

apabila kondisi fisiknya dalam keadaan baik. Beda halnya apabila kondisi 

fisiologis warga belajar tidak dalam kondisi yang baik, maka akan mengalami 

berbagai hambatan dalam proses belajar. Hambatan belajar ini perlu diantisipasi 

dengan perhatian yang khusus karena apabila tidak diperhatikan maka akan 

mempengaruhi hasil belajar, sehingga warga belajar tidak mendapatkan hasil 

belajar yang optimal. 

Faktor ekstern juga mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan 

faktor intern. Faktor ekstern terdiri dari lingkungan alam, keluarga, dan 

masyarakat. Lingkungan alami mempunyai pengaruh positif terhadap 

keberhasilan dalam proses belajar. Kondisi diri yang dapat menyesuaikan dengan 

kondisi alam akan membantu warga belajar untuk dapat berkonsentrasi dengan 

baik dalam menjalani proses belajar. Apabila kondisi diri warga belajar tidak 

dapat menyesuaikan kondisi alam tempat tinggal, maka hal ini akan membawa 

masalah yang bisa berakibat menurunnya tingkat konsentrasi dan menyebabkan 



43 

 

prestasi belajar dapat terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkannya penyesuaian 

kondisi diri terhadap kondisi alam warga belajar untuk dapat memperoleh hasil 

belajar yang baik. 

Lingkungan ekstern berikutnya adalah lingkungan keluarga.Rusyan 

(1996:75) berpendapat bahawa keadaan keluarga juga mempengaruhi individu 

dalam tingkah laku dan perbuatan belajar disekolah.Interaksi dalam keluarga 

umumnya terjadi secara intensif dalam komunikasi kesehariannya. Balasan 

pengertian keluarga dalam penelitian ini adalah keluarga yang menjadi tempat 

tinggal mahasiswa selama menjalani proses belajar di Universitas. Hubungan 

emosi, sifat dan selera yang relatif sama pada setiap anggota keluarga, mendorong 

keluarga menjadi tempat yang efektif untuk diskusi dan berbagai rasa dalam 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh setiap anggota 

keluarga.Toleransi antar sesama anggota keluarga juga dibutuhkan untuk dapat 

memperoleh hasil belajar yang optimal.bentuk toleransi antara lain adalah adanya 

perhatian khusus terhadap anggota keluarga yang sedang belajar, karena dorongan 

keluarga sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan 

perbuatan belajar di sekolah. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sulistyowati (2001:29) yang 

mengemukakan arti pentingnya lingkungan keluarga terhadap keberhasilan proses 

belajar seseorang. Lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar. Hubungan harmonis dalam lingkungan keluarga akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap aktivitas belajar anak didik. Kondisi 

keluarga yang hasmonis dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan cederung 
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memperhatikan prestasi belajar anak dengan cara memberikan perhatian, 

semangat dan sarana belajar yang dapat menjadikan hasil belajarnya akan 

meningkat dari waktu ke waktu. 

Belajar di Perguruan Tinggi membutuhkan strategi yang khusus berkaitan 

dengan cara belajar yang berbeda dibandingkan dengan jenjang pendidikan 

sebelumnya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga harus mendukung proses 

belajar siswa dengan cara menciptakan kondisi atau suasana lingkungan keluarga 

atau tempat tinggal yang kondusuif untuk belajar,sebaliknya anak didik yang 

kurang mendapat perhatian dari keluarga akan merasa kurang nyaman, 

diperhatikan dan dihargai. Hal ini menyebabkan anak didik malas untuk belajar 

sehingga hasil belajarnya kurang optimal. 

Faktor ekstern terakhir yang berpengaruh terhadap hasil belajar adalah 

lingkungan masyarakat. Menurut Slameto (2003:69) berpendapat bahwa 

lingkungan masyarakat merupakan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Kondisi tersebut karena dipengaruhi oleh keberadaan mahasiswa dalam 

masyarakat sebagai bagian dari komunitas masyarakat tersebut. Wujud yang dapat 

dijadikan sebagai bukti bahwa mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat 

diantaranya adalah dengan keaktifan dalam kegiatan kemasyarakatan dan 

organisasi kemasyarakatan lainnya. 

Dengan adanya dukungan masyarakat, mahasiswa akan merasa dihormati, 

dihargai, diperhatikan dan diberi tempat yang luas untuk dapat mengembangkan 

ide kreatifnya dilingkungan masyarakat. Hal ini berdampak positif terhadap hasil 

belajar yang akan diperolehnya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh 
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Sulistyowati (2001:30) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan masyarakat 

tidak kecil pengaruhnya terhadap hasil belajar.Pada kenyataannya memang ada 

pengaruh yang kurang baik, tetapi banyak pula yang memberikan pengaruh yang 

positif. Misalnya dilingkungan sekitar banyak mahasiswa yang mempunyai 

semangat dan etos belajar yang tinggi, begitu pula pergaulan dengan masyarakat 

sekitar maka akan memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil belajar. 

Dengan diperhatikannya uraian tersebut diatas. Menunjukkan bahwa faktor 

intern terdiri dari minat, motivasi, kemampuan kognitif, kondisi fisiologis dan 

faktor ekstern yang terdiri dari lingkungan alami, keluarga, masyarakat 

berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Perhatian khusus terhadap faktor–

faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa lebih baik. 

Sehingga tujuan dari Universitas untuk dapat melahirkan lulusan yang berkualitas 

dapat terwujud. Penelitian ini lebih memfokuskan pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP yang berasal dari SPMP dan SPMB 

angkatan Tahun 2005. untuk lebih jelasnya peneliti gambarkan bagan tentang 

sistim penerimaan mahasiswa baru dan faktor–faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar antara 
Mahasiswa SPMP dan SPMB yang Berasal dari SMK Bidang 
Tata Busana 

 

2.7 Hipotesis 

Istilah Hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya dibawah dan thesa 

yang artinya kebenaran. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul, setelah menetapkan anggaran dasar, maka membuat teori yang 

kebenarnya masih perlu diuji (Arikunto 1996:68). 

Bertolak dari uraian diatas, maka diajukan hipotesis untuk penelitian ini 

sebagai berikut: 

Ada pengaruh yang posisitf faktor intern dan ektern terhadap hasil belajar antara 

mahasiswa SPMP dan SPMB yang berasal dari SMK Bidang Tata Busana pada 

Faktor Interen (X1) 

- Minat 

- Motivasi 

- Kemampuan kognitif 

- Kondisi fisiologis  

Faktor Eksteren (X2) 

- Lingkungan alami 

- Lingkungan keluarga 

- Lingkungan masyarakat  

Prestasi belajar (Y)

Mahasiswa SPMP dan 

SPMB 

Adakah perbedaan faktor–

faktor yang 

mempengaruhi hasil 

belajar  
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mahasiswa Jurusan TJP Program Studi Tata Busana Fakultas Teknik UNNES 

angkatan Tahun 2005. 

Ada perbedaan yang signifikan antara faktor–faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yang berasal dari SPMP dan SPMB pada mahasiswa Jurusan TJP Program 

Studi Tata Busana Fakultas Teknik UNNES Angkatan Tahun 2005. 

 

2.8 Keterbatasan peneliti. 

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan penelitian dan hasil-hasil yang 

diperoleh diatas masih banyak terdapat kekurangan,hal ini disebabkan oleh 

adanya keterbatasan-keterbatasan peneliti. 

Sampel yang diambil masih terlu kecil. 

Data dari penelitian ini diperoleh dengan metode angket, sehingga keabsahan dari 

data hasil penelitian akan sangat tergantung dari kejujuran responden dalam 

mengisi angket tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian  

Sehubungan dengan wilayah data yang dikendalikan subyek penelitian ini, 

maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang dilakukan dituntut dengan menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya (Arikunto 2002:10). 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

1999:55). Penelitian ini mengambil populasi seluruh mahasiswa dan 

mahasiswi Program Studi Tata Busana Jurusan TJP Angakatan Tahun 2005. 

jumlah populasi untuk penelitian ini sebanyak 37 mahasiswa yang terbagi 

menjadi 2 kelompok yaitu:  

Kelompok mahasiswa yang berasal dari SPMP berjumlah 15 orang.  

Kelompok mahasiswa yang berasal dari SPMB berjumlah 22 orang.  

Adapun karateristik dari populasi yang sama adalah sebagai berikut: 

Bersama–sama duduk disemester tiga. 
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Mahasiswa sedang aktif mengikuti kuliah. 

Tidak terdapat mahasiswa trasfer. 

Jumlah mahasiswa yang berasal dari SPMP dan SPMB relatif seimbang dengan 

rasio perbandingan 1:2 

3.2.2 Sample Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:104) sample adalah sebagian dari populasi 

yang diteliti. Dalam pemgambilan sample apabila dalam subyeknya kurang 

dari 100 maka baiknya diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian 

populasi karena jumlah populasinya kurang dari 100 mahasiswa yaitu 

sebanyak 37 mahasiswa sehingga untuk pengambilan sample dan tekniknya 

diambil dari jumlah populasi.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan atau tindakan 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian (Hadi 1999: 425). Variabel dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (pengaruh) dan variabel 

terikat (terpengaruh). Variabel bebas adalah faktor atau unsur yang menentukan 

atau mempengaruhinya adanya faktor atau unsur lain. Sedangkan faktor atau 

unsur yang muncul karena adanya variabel bebas adalah variabel terikat. 

Adapun variabel–variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Variabel bebas (Independent Variabel)  

48 
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Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu faktor–faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yang terdiri dari:  

Faktor Internal (X1) 

Minat 

Motivasi 

Kemampuan kognitif 

Kondisi fisiologis  

Faktor Eksternal (X2) 

Lingkungan alami 

Lingkungan keluarga 

Lingkungan masyarakat 

Asal mahasiswa yang berasal dari SPMP dan SPMB termasukl variabel 

dummy dan variabel bebas. 

 Variabel terikat (Dependent variable) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu hasil belajar mahasiswa 

SPMP dan SPMB Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP 

yang berasal dari SMK bidang Tata Busana angkatan tahun 2005 yang 

datanya diambil dari indeks prestasi (IP) mahasiswa.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Penyusunan  Instrumen 

Penelitian ini menggunakan angket yang bertujuan untuk mengetahui 

data tentang faktor faktor yang mempengaruhi hasil belajar  
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mahasiwa SPMP dan SPMB yang berasal dari SMK bidang Tata Busana 

Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP Angkatan Tahun 2005. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau 

closed from questioner, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan 

pilihan jawaban yang lengkap sehingga pengisi hanya memberi tanda 

jawaban yang dipilih sesuai dengan keadaan atau kondise sebenernya  

Alasan-alasan penggunaan angket tertutup dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Responden akan lebih mudah memahaminya karena pada setiap pilihan telah 

tersedia alternatif jawaban 

Jawabab responden akan lebih mengena pada maksud dari angket karena sesuai 

dengan tujuan. 

Akan lebih mempermudah dalam menganalisa data dan interprestasi data yang 

diperoleh, karena pada setiap alternatif jawaban mempunyai nilai kuantitatif 

tersendiri, kemudian jawaban dari angket dijumlahkan seluruhnya dengan 

jawaban responden yang bersangkutan. 

Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen adalah sebagai berikut: 

Penyusunan kisi-kisi instrumen. 

Kisi-kisi instrumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan 

instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1  Desain Penysunan Angket Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Hasil Belajar. 

No Aspek Yang Diungkap Nomor Item Jumlah 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Hasil Belajar  

Faktor Internal: 

a.Minat 

b.Motivasi 

c.Kemampuan Kognitif 

d.Kondisi Fisiologos 

 

Faktor Eksternal: 

a.Lingkungan Alami 

 

b.Lingkungan Keluarga 

 

c.Lingkungan Masyarakat 

 

 

 

1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10,11,12 

13,14,15,16 

17,18,19,20 

 

 

21,22,23,24,25,2

6,27 

28,29,30,31,32,3

3,34,35 

36,37,38,39,40,4

1,42,43 

 

 

 

5 

7 

4 

4 

 

 

7 

 

8 

 

8 

 

Deskripsi faktor intern mahasiswa dan faktor ekstern mahasiwa dapat 

dilihat dari hasil pembulatan data menggunakan angket dengan sekala 1-

4, skor 1 menyatakan sangat rendah, skor 2 menyatakan rendah, skor 3 

menyatakan tinggi dan skor 4 menyatakan sangat tinggi 

Jumlah item pilihan angket sebayak 43 item, karena untuk mengungkap 

1 faktor dibutuhkan 4 – 8 pertanyaan sehingga untuk mengungkap 7 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibutuhkan item sebanyak 43 , 

sedangkan alternatif jawaban ada 4 buah dengan skor sebagai berikut 

a=4, b=3, c=2, d=1. 



53 

 

Dengan skala tersebut maka dapat ditentukan kriteria hasil pengurangan 

faktor intern dan ektern seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2 Kriteria Deskripsi Faktor Intern dan EksternMahasiwa 
No Interval Kriteria 
1 1,00-1,75 Sangat Rendah 
2 1,76-2,50 Rendah 
3 2,51-3,25 Tinggi 
4 3,26-4,00 Sangat Tinggi 
 

Pembuatan daftar pertanyaan. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam angket penelitian ini disusun 

berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat seperti pada hal 56. Berdasarkan 

kisi-kisi tersebut disusunlah pertanyaan-pertanyaan untuk angket 

sebanyak 28 item dan diajukan keresponden. 

3.4.2 Uji Coba Instrumen 

Menurut Arikunto (2002:142) Instrumen yang belum ada persediaan 

di Lembaga Pengukuran dan Penelitian, maka peneliti harus menyusun 

sendiri, mulai dari merancang, menyusun, mengadakan uji coba, merevisi. 

Jika sesudah diuji cobakan ternyata instrumen belum baik, maka perlu 

diadakan revisi sampai benar-benar diperoleh instrumen yang baik. Uji coba 

instrumen ini diberikan kepada 15 responden yang merupakan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP FT UNNES angkatan 

tahun 2003,dan 15 respoden tersebut bukan merupakan anggota sampel 

dalam penelitian,tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sampel 

penelitian. 
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Langkah uji coba instrumen perlu ditempuh untuk menguji alat 

pengukur atau instrumen yang akan digunakan. Hal ini perlu dilakukan 

dengan maksud sebagai berikut: 

Pengecekan Item Instrumen 

Pengecekan item instrumen pada prinsipnya adalah untuk mengadakan 

perbaikan atau penyempurnaan terhadap item yang diperlukan, yaitu: 

Mengganti redaksi item yang dapat menimbulkan salah tafsir dari pihak 

responden 

Menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan yang biasa terlewat, tidak terjawab atau 

menimbulkan jawaban yang meragukan. 

Mengganti, menambah atau mengurangi pertanyaan yang kurang atau berlebih-

lebihan menurut faktor-faktor yang akan diteliti. 

Validitas dan Relibilitas Instrumen. 

Validitas. 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalitan atau kesahihan sesuatu (Arikunto 2002:144) 

Suatu instrumen yang valid mampu mengukur apa yang diinginkan 

apabila dapat menggunakan data variabel yang diteliti secara tepat. 

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas 

internal. Validitas internal adalah validita yang dicapai apabila 

terdapat kesesuaian antara bagian bagian instrumen secara 

keseluruhan (Arikunto 2002:147). Penggunaan validitas internal 

dapat digunakan dengan 2 cara yaitu analisa faktor dan analisa butir. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa butir tersebut 

dengan cara skor-skor yang ada dikorelasikan dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson 

( )( )
( )( ) ( )( )2222 YYNXXN

YXXYNrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

X  = skor tiap butir soal 

Y = skor total yang benar dari tiap subyek 

N = jumlah subyek (Arikunto 2002:145) 

Tabel 3 Hasil Analisis Variabel Angket  

No Item  xyr  tabelr  Kriteria No Item xyr  tabelr  Kriteria 

1 0,566 0,482 Valid 23 0,623 0,482 Valid 

2 0,764 0,482 Valid 24 0,608 0,482 Valid 

3 0,702 0,482 Valid 25 0,812 0,482 Valid 

4 0,707 0,482 Valid 26 0,659 0,482 Valid 

5 0,696 0,482 Valid 27 0,567 0,482 Valid 

6 0,602 0,482 Valid 28 0,561 0,482 Valid 

7 0,639 0,482 Valid 29 0,618 0,482 Valid 

8 0,570 0,482 Valid  30 0,541 0,482 Valid 

9 0,677 0,482 Valid 31 0,648 0,482 Vaid 

10 0,775 0,482 Valid 32 0,691 0,482 Valid 

11 0,559 0,482 Valid 33 0,584 0,482 Valid 
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12 0,616 0,482 Valid 34 0,622 0,482 Valid 

13 0,678 0,482 Valid 35 0,542 0,482 Valid 

14 0,697 0,482 Valid 36 0,720 0,482 Valid 

15 0,644 0,482 Valid 37 0,606 0,482 Valid 

16 0,797 0,482 Valid 38 0,751 0,482 Valid 

17 0,526 0,482 Valid 39 0,732 0,482 Valid 

18 0,625 0,482 Valid 40 0,893 0,482 Valid 

19 0,556 0,482 Valid 41 0,531 0,482 Valid 

20 0,822 0,482 Valid 42 0,742 0,482 Valid 

21 0,569 0,482 Valid 43 0,524 0,482 Vakid 

22 0,547 0,482 Valid     

 

Berdasarkan hasil analisis variabel diperoleh xyr untuk setiap item 

mempunyai nilai yang lebih besar daripada tabelr  yaitu 0,482 yang 

berarti valid, sehingga angket yang akan diajukan keresponden 

mempunyai kevalidan yang teruji. 

Reliabilitas 

Reabilitas menujuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.(Arikunto 

2002:254). Untuk menguji reabilitas instrumen digunakan rumus 

alpha: (atau dilihat pada lampiran) 



57 

 

( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ Σ
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= 2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

 

Keterangan: 

r11 = reabilitas instrumen 

k = jumlah faktor 

∑σb
2 = jumlah varians faktor yang ada 

σt
2 = varians total 

(Arikunto 2002:171) 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Metode Angket 

Metode angket dalam penelitina ini adalah pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para responden 

(Arikunto 2002:128).Metode angket ini digunakan untuk mencari 

besarnya faktor-faktor yang mempengaruhai hasil belajar, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal pada mahasiwa SPMP dan SPMB yang 

berasal dari SMK bidng Tata Busana Program Studu Pendidikan Tata 

Busana Jurusan TJP FT UNNES angkatan tahun 2005. 

Dalam penelitian ini digunakan jenis angket tertutup atau disebut juga 

close from questioner yaitu kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau 
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responden hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Alternatif 

jawaban berupa multiple choice seperti butir a, b, c, dan d. 

Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

pada barang–barang tertulis (Arikunto 2002 : 28). Metode dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data hasil 

belajar mahasiswa SPMP dan SPMB yang berasal dari SMK bidang 

Tata Busana Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP FT 

UNNES Angkatan Tahun 2005 yang berupa Indek Prestasi (IP). 

 

3.6 Metode Analisis Data  

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktof yang 

mempengaruhi hasil belajar dan perbedaan fator-faktor tersebut antara mahasiswa 

SPMP dan SPMB dari SMKK Jurusan TJP Program Studi Pendidikan Tata 

Busana Tahun 2005,maka analisis data dalam penelitian ini megguakan analisis 

data secara statistik. Ada 3 jenis statistik yang digunakan yaitu:1)deskriptif untuk 

melihat gambar setiap variabel,2)analisis regresi  untuk menguji faktor-faktor 

yang berprngaruh yata terhadap hasil belajar dan 3) uji t dan analisa diskriminan 

untuk menguji perbedaan faktor faktor dan menentukan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar antara mahasiwa SPMP dan SPMB. 
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3.6.1 Deskripsi Hasil Peneltian 

Untuk melihat gambaran dari variabel-variabel yang diteliti dari 

hasil analisis deskriptif yang meliputi:distribusi frekuensi dan hasil rata-

rata dari setiap variabel. 

3.6.2 Analisis Regresi 

1.   Menentukan model regresi  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

(X) terhadap variabel-variabel dependen (Y). Adapun persamaan 

yang digunakan model matematis probabilistik atau probabilistic 

mathematical mode (Algifari,1997) adalah: 

Y=a+β1X1+β2X2+β3Di+e 

Keterangan: 

Y = Penafsiran variabel terikat (hasil belajar) 

X1 = Variabel bebas 1(faktor internal) 

X2 = Variabl bebas 2(faktor eksternal) 

Di = Variabel dummy, yaitu kelompok mahasiswa SPMP dengan 

kode 1, dan mahasiswa SPMB dengan kode 0. 

a = Nilai konstanta 

β1 = Koefisien regresi variabel bebas 1 

β2 = Koefisien regresi variabel bebas 2 

e = Error 
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Adapun besarnya e (error) dapat ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut:e=Y-Y. Nilai e diasumsikan nol dengan varians 

saman dengan standar deviasi pangkat dua (σ2), sehingga nilai Y-Y. 

2.   Pengujian Hipoteseis 

Untuk menguji hipotesisdalam penelitian ini digunakan parsial uji 

dan uji simultan. 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variaber terikat dengan 

tingkat signifikansi yang digunakan sebesar α = 5% dan df (k: n-

k-l). Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai brikut: 

Perumusan hipotesis 

Ho:β1=β2=β3=0,tidak ada pengaruh bersama-sama variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Ha:β1 atau β2 atau β3 ≠ 0 ada pengaruh secara bersama-sama 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

Penentuan nilai kritis 

Tingkat signifikansi (α)=5% 

Degree of frendom (df)=k:n-K-1 

Keterangan  

n : jumlah sampel. 

k : jumlah variabel terikat. 
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Kreteria pengujian 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus. 

( )( )11
/

2

2

−−−
=

knR
kRF

 

Ketentuan yang berlaku dalam uji F ini adalah: 

Apabila Freg ≥ t-tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

atau apabila probabilitas (ρ value) ≤ 0.05. 

 

 

 

 

Uji parsial  

Uji parsial digunakan t-test merupakan pengujian 

koefisien regresi parsial yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas yaitu faktor intern (X1), ekstern (X2), dan 

peubah dummy (Di)secara individual mempengaruhi variabel 

terikat(Y). Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

Perumusan hipotesis 

Ho : βi=0, dengani=1, 2, 3, berarti tidak ada pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Ha : βi ≠ 0, dengan I = 1, 2, 3, berarti ada pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Ho diterima Ha ditolak 

F(α)df 
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Penentuan nilai kritis  

Tingkat signifikansi (α) = 5% 

Degree of fredom (df) = n-k-l 

Keterangan: 

n :jumlah sampel 

k :jumlah variabel dependent. 

Kriteria pengujian  

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus. 

21

1

R

knrt
−

−−
=

 

Ketentuan yang berlaku dalam uji t ini adalah: 

Apabila t-test ≥ t-tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

atau apabila probabilitas (ρ value) ≤ 0,05 

 

 

 

 

Menentukan R2 (Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Secara 

Simultan) 

Analisis R2 hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

dalam hal ini hubungan antara faktor intern, ekstern dan sistem 

masuk mahasiswa dengan hasil belajar. Koefisien korelasi ganda ini 

dilihat dari besarnya nilai R. Koefisien diterminasi digunakan untuk 

Ho diterima Ha ditolak 

F(1-α)df 
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mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas yang 

disebabkan oleh variabel-variabel bebas yang semakin tinggi, jika 

koefisien diterminasi semakin kecil maka persentase perubahan 

variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan variabel bebas(X). Jika 

koefisien diterminasi semakin besar maka persentase perubahan 

variabel tidak bebas yang disebabkan oleh variabel-variabel bebas 

semakin tinggi, jika koefisien diterminasi semakin kecil maka 

persentase perubahan variabel bebas yang disebabkan oleh variabel 

bebas semakin kecil. 

3.6.3 Uji dan Uji Diskriminan 

Uji t dan uji diskriminan digunakan untuk menguji perbedaan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa.. 

Dalam pengujian ini digunakan statistik t sebagai berikut. 
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Hipotsis statistik yang diuji sebagai berikut. 

Ho : μ1 = μ2 artinya tidak ada perbedaan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar antara mahasiswa SPMP dan SPMB  

Ha : μ2 ≠ μ2 artinya ada perbedaan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar antara mahasiswa SPMP dan SPMB  
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Terima Ho yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan jika –t1-

1/2α(n1+n2-2) < t < t1-1/2α(n1+n2-2)(Sudjana 1996:239). Uji t ini digunakan 

apabila kedua kelompok mempunyai varians yang sama, apabila secara 

signifikan terjadi perbedaan varians maka uji t yang digunakan adalah 
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(Sudjana 1996:241) 

Kriteria pengujiannya adalah total Ho jika diperoleh: 
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t1=t(1-α)(n1-1) t2=t(1-α)(n2-1) 

Keteranan: 

1x :Nilai rata-rata kelompok mahasiswa SPMP 

2x :Nilai rata-rata kelompok mahasiswa SPMB 

2
1s :varians data pada kelompok mahasiswa SPMP 

2
2s :varians data pada kelompok mahasiswa SPMB 

1n :banyaknya subyek pada kelompok mahasiswaSPMP  

2n :banyaknya subyek pada kelompok mahasiswa SPMB 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Deskripsi Variabel Penelitian  

Gambaran tentang faktor intern dan faktor ekstern mahasiswa dapat dilihat 

dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan angket yang peneliti jadikan 

responden pada mahasiswa program studi Tata Busana jurusan TJP FT UNNES 

angkatan tahun 2005 baik yang berasal dari SPMP maupun yang berasal dari 

SPMB. Penskoran pada angket penelitian menggunakan penelitian menggunakan 

skala 1-4 dan kriteria deskripsi faktor intern dan eksetern.termuat pada bab 3 

4.1.1. Faktor Intern Mahasiswa  

Berdasarkan penskoran hasil angket faktor intern dan ekstern mahasiswa 

yang terdapat pada bab 3 diperoleh data faktor intern seperti pada lampiran. 

4.1.1.1. Hasil Analisis Faktor Intern Mahasiswa  

Berdasarkan penelitian hasil analisis faktor interen Mahasiswa tersebut 

tampak bahwa secara umum jalur masuk Crosstabulation baik mahasiswa SPMB 

maupun SPMP mempunyai kondisi faktor intern yang rendah dengan persentasi 

mencapai 89.2% atau oleh 37 mahasiswa yang menjadi sempel penelitian, 

selebihnya terdapat 10.8% mahasiswa dalam katagori sangat rendah. Dari 22 

mahasiswa SPMB, 95.5% mahasiswa mempunyai kondisi intern yang rendah, 

selebihnya 4.5% dalam kategori sangat rendah dan tidak ada seorang pun yang 

berada pada kategori tinggi. Dari 15 mahasiswa SPMP, terdapat 80.0% dalam 
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kategori rendah, 20.% sangat rendah. Tampak bahwa faktor intern mahasiswa 

yang berasal dari SPMP lebih rendah dari pada mahasiswa SPMB. 

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari mahasiswa itu sendiri seperti 

minat, motivasi, kemampuan kognitif dan kondisi psikologis. Rata-rata skor dari 

faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.1.2. Rata-rata minat, motivasi, kemampuan kognitif dan kondisi psikologi. 

Berdasarkan tabel analisis tersebut tampak bahwa secara umum 

mahasiswa mempunyai rata-rata minat, motivasi, kemampuan kognitif dan 

kondisi psikologis dalam kategori tinggi yaitu mempunyai rata-rata skor yang 

berada pada interval 42.5–55.45. Meskipun antara mahasiswa SPMB dan SPMP 

mempunyai rata-rata minat, motivasi, kemampuan kognitif, dan kondisi 

psikologis yang berbeda pada kategori tinggi, namun ada kecenderungan bahwa 

rata-rata dari mahasiswa SPMP lebih rendah dari pada mahasiswa SPMB. Pada 

mahasiswa SPMP kondisi psikologisnya mempunyai rata-rata yang paling rendah 

yaitu 42.9167 diikuti faktor minat dan kemampuan kognitif, faktor motivasi. Pada 

mahasiswa SPMB faktor tertinggi yaitu kondisi psikologis dengan rata-rata 

55.3977 diikuti motivasi, minat, dan kemampuan kogniitif. Secara umum untuk 

mahasiswa SPMB kondisi psikologis yang paling tinggi sedangkan untuk 

mahasiswa SPMP kemampuan koknitif yang paling tinggi. 

4.1.2. Faktor  eksternn mahasiswa  

Berdasarkan olah data secara statistik faktor ekstern mahasiswa dapat 

dilihat pada lampiran 
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4.2.1. Hasil Analisis Deskripsi Faktor eksternal Mahasiswa 

Berdasarkan penelitian hasi analisis diskripsi faktor ekstern Mahasiswa 

tampak bahwa secara umum jalur masuk Crosstabulation baik mahasiswa SPMB 

maupun SPMP mempunyai kondisi faktor ekstern yang rendah dengan persentase 

mencapai 75.7% selebihnya terdapat 18.9% mahasiswa dalam katagori tinggi, dan 

5.4% mahasiswa yang mempunyai kondisi faktor ekstern yang sangat rendah. 

Dari 22 mahasiswa SPMB, 72.7% mahasiswa mempunyai kondisi ekstern yang 

rendah, selebihnya 4.5% dalam kategori sangat rendah dan 22.7% dalam kategori 

tinggi. Dari 15 mahasiswa SPMP, terdapat 80.0% dalam kategori rendah, 6.7% 

berada pada kategori sangat rendah dan 13.3% dalam kategori tinggi. Tampak 

bahwa faktor ekstern mahasiswa yang berasal dari mahasiswa SPMP lebih rendah 

dari pada mahasiswa SPMB. 

Faktor ekstern merupakan faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

berasal dari luar seperti: lingkungan alami, lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat. Rata-rata faktor-faktor tersebut dapat dilihat lampiran. 

4.2.2. Rata-rata Lingkungan Alami, Keluarga dan Masyarakat 

Berdasarkan analisis rata –rata ligkungan alami, keluarga, dan masyarakat 

tampak bahwa secara umum mahasiswa mempunyai rata-rata tinggi yaitu pada 

interval 52.45-59.55. Meskipun antara mahasiswa SPMB dan SPMP mempunyai 

rata-rata yang tinggi, namun ada kecenderungan bahwa mahasiswa SPMB 

mempunyai kondisi ekstern yang lebih tinggi dari pada mahasiswa SPMP. Pada 

mahasiswa SPMP kondisi lingkungsn alami mempunyai nilai rata-rata yang 

paling tinggi yaitu 59.5227 diikuti faktor lingkungan masyarakat dan lingkungan 

keluarga. Pada mahasiswa SPMB, faktor tertinggi yaitu kondisi lingkungan 
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masyarakat yaitu 57.9573 diikuti lingkungan keluarga dan lingkungan alami. 

Secara umum mahasiswa dari SPMB mempunyai kondisi lingkungan masyarakat 

yang paling tinggi dari pada lingkungan alami dan lingkungan keluarga, 

sedangkan mahasiswa SPMP mempunyai kondisi lingkungan alami yang lebih 

tinggi dari pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

4.1.3. Hasil Belajar Mahasiswa 

4.1.3.1. Rata rata Hasil Belajar (Indek Prestasi) Mahasiswa. 

Rata-rata hasil belajar (Indek prestasi) mahasiswa dari SPMB maupun 

SPMP. Rata-rata hasil belajar dari mahasiswa SPMB mencapai 2.8305 dan 

mahasiswa SPMP mencapai 2.5227. Kedua kelompok mahasiswa tersebut berada 

pada kategori baik. 

Sebagian besar mahasiswa mempunyai hasil belajar yang sangat 

memuaskan dengan IP antara 2.52 sampai 3.00 yaitu dicapai oleh 18.92%. 

Selebihnya 75.68% dalam katengori memuaskan dengan IP antara 2.00 – 2.52. 

 

4.2. Uji Hipotesis  

4.2.1. Uji Hipotesis 1 

Untuk menguji hipotesis 1 yang berbunyi ada pengaruh yang positif 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara mahasiswa SPMB dan 

SPMP yang berasal dari SMK bidang Tata Busana Jurusan TJP Program Studi 

Pendidikan Tata Busana Angkatan Tahun 2005,digunakan analisis regresi ganda. 
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Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regresi 

ganda dengan peubah dummy yaitu  mahasiswa yang berasal dari SPMP dengan 

kode 1 dan SPMB dengan kode 0  

4.2.1.1. Model Regresi dan Uji Parsial  

Berdasarkan hasil output SPSS diperoleh koefisien regresi untuk faktor 

intren yaitu 0.015 yang diuji secara parsial dengan diperoleh t hitung  3.336 > t tabel  

2.030 dengan dk = 33, taraf kesalahan 5%, dan probalitas 0.002 < 0.05, yang 

berarti faktor tersebut signifikan dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa 

faktor intern berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Dengan meningkatnya 

kualitas faktor intern akan diikuti peningkatan hasil belajar yang nyata, sebaliknya 

apabila terjadi penurunan kualitas faktor intern akan diikuti menurunnya hasil 

belajar mahasiswa. 

Koefisien regresi untuk faktor ekstern sebesar–0.005 yang diuji secara 

parsial diperoleh t hitung  sebesar–1,359 > t tabel  2.030 dengan dk 33 taraf kesalahan 

5%, dengan probabilitas 0.183 < 0.05 yang berarti signifikan dari hasil analisis ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang nyata faktor ekstern terhadap hasil 

belajar mahasiswa. Semakin tinggi kualitas faktor ekstern akan diikuti 

peningkatan hasil belajar pada mahasiswa, sebaliknya terjadinya penurunan faktor 

ekstern akan menurunkan pula hasil belajar mahasiswa. 

Koefisien regresi untuk variabel dummy sebesar –0.263 yang diuji 

keberartiannya secara parsial diperoleh t hitung -4,503 > t tabel  2.030 dengan dk 33 

taraf kesalahan 5% dengan probabilitas 0.000 < t tabel 0.05 yang berarti signifikan 
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dari hasil analisis ini menunjukan bahwa ada pengaruh sistim penerimaan 

mahasiswa terhadap hasil belajarnya. 

Berdasarkan hasil analisis data ini, diperoleh model regresi ganda untuk 

menyatakan pengaruh faktor intern, faktor ekstern antara mahasiswa SPMP dan 

SPMB yang berasal dari SMK bidang Tata Busana terhadap hasil belajar 

mahasiswa Jurusan TJP Program Studui Pendidikan Tata Busana angkatan tahun 

2005 yaitu Y = 2,306 + 0.015 X1  + 0.005 X 2  + -0.263 D i . Model regresi 

tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 skor untuk faktor 

intern,akan diikutin kenaikan hasil belajar sebesar 0.015, setiap terjadi kenaikan 1 

skor faktor ekstern akan diikuti kenaikan hasil belajar sebesar –0.005. Untuk 

mahasiswa SPMB dengan peubah dummy 0, maka rata-rata hasil belajar nya dapat 

diprediksi dengan persamaan Y = 2,306 + 0.015 X1  + 0.005 X 2 ,sedangkan untuk 

mahasiswa SPMP dengan peubah dummy 1, dapat dinyatakan dengan model 

regresi Y = 2,3064 0.015X1 + 0.005 X 2 + 0.263 .Dari kedua model tersebut 

tampak bahwa konstanta untuk mahasiswa SPMB mempunyai nilai 0.263 Lebih 

tinggi dari pada mahasiswa dari SPMP,yang berarti prediksi hasil belajar yang 

diperoleh mahasiswa SPMB lebih baik dari pada mahasiswa SPMP. 

Model regresi tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji F yang 

hasilnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.2.1.2. Hasil Uji Simultan 

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh F hitung  sebesar 13.730 >F tabel  

2.892 dengan dk = 33 taraf kesalahan 5% dengan probabilitas 0.000 < t tabel 0.05 
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yang berarti hipotesis 1 diterima. Dengan diterimanya hipotesis 1 ini berarti ada 

pengaruh yang signifikan faktor intern dan ekstern antara mahasiswa SPMB dan 

SPMP yang berasal dari SMK kepariwisataan jurusan Tata Busana terhadap hasil 

belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP  

Besarnya pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat dapat 

dilihat dari hasil koefisien determinasi (R-square) seperti pada lampiran 

4.2.1.3. Hasil Koefisien Determinasi. 

Berdasarkan analisis hasil koefisien diterminasi diperoleh R-square 

sebesar 0.555 yang berarti pengaruh faktor intern, ekstern dan istim penerimaan 

terhadap hasil belajar sebesar 51.5%, selebihnya faktor lain diluar penelitian 

sebesar 5% untuk megetahui keefektifan model regeresi yang diperoleh untuk 

menjelaskan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat, dapat dilihat dari 

hasil uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Dari hasil 

uji multikolinieritas seperti pada tabel 8. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat 

dari koefisien korelasi rank spearman antara |e| dan s, denan e=Y-Y dan s 

merupakan setandar deviasi dan variabel bebas, seperti pada lampiran 

4.2.1.4. Hasil uji heteroskedasitas  

Dari hasil uji heteroskedasitas diperleh koefisien korelasi rank spearman 

sebesar 0.001 dengan probablitas0.179>t tabel 0.05, yang berarti tidak signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh tidak mengandung 

heteroskedasitas. 

Berdasarkan hasil analisis regersi dan dilanjutkan dengan uji aumsi klasik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa secara nyata terdapat pengaruh positif antara 

faktor intern dan ekstern mahasiswa SPMP dan SPMB mahasiswa yang berasal 
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dari SMK bidang Tata Busana terhadap hasil belajar Program Studi Pendidikan 

Tata Busana Jurusan TJP FT UNNES angkatan tahun 2005.  

4.2.2. Uji Hipotesis 2 

 

Hipotesis 2 yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar di uji keberartiannya menggunakan uji t dan 

analisis diskriminan. dari hasil uji t apabila diperoleh t hitung  dengan probabiltas < 

0.05 dan uji diskriminant diperoleh F hitung dengan probabilitas < t tabel 0.05, maka 

dapat disimpulkan ada perbedaan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Kedua analisis tersebut dapat dilihat pada lampiran. 

 
4.2.2.1. Hasil uji t dan anlisis Diskriminant 

 
Berdasarkan hasil uji t dan Analisis diskriminat dari 7 (tujuh) faktor terdapat 

6 (enam) faktor yang berbeda signifikan yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

anatara mahasiswa SPMP dan SPMB yang berasal dari SMK bidang Tata Busana 

yaitu faktor minat, motivasi, kemampuan kognitif, alami, keluarga dan faktor 

masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabnilitas yang kurang dari 0.05. 

Dari 6 (enam) faktor yang berpengaruh tersebut urutan pertama yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar adalah faktor lingkungan keluarga, diikuti minat pada urutan 

kedua, selanjutnya lingkungan masyarakat, motifasi, dan yang terakhir 

kemampuan kognitif 
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4.4 Pembahasan  

 Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini ternyata menerima 

hipotresis 1 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan faktor intern dan 

ekstern antara mahasiswa SPMP Dan SPMB yang berasal dari SMK bidang Tata 

Busana terhadap hasil belajar pada Jurusan TJP Program Studi Tata Busana FT 

UNNES angkatan tahun 2005. Faktor intern yang terdiri dari minat, motovasi, 

kemampuan kognitif dan kondisi psikologis mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap hasil belajar mahasiswa. Faktor ekstern yang terdiri dari Lingkunagn 

alamai, keluarga, dan masyarakat juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

hasil belajar mahasiswa. Kedua kesimpulan tersebut ditunjukkan dari hasil uji 

parsial yang diperoleh probabilitas untuk faktor intern sebesar 0.002 dan faktor 

ekstern sebesar 0.183 Kedua probabilitas tersebut kurang dari t tabel 0.05. 

Berdasarkan koefisien korelasi parsial seperti pada tabel 8, untuk faktor intern 

sebesar 0.502 sedangkan faktor ekstern sebesar –0.230 dari hasil korelasi tersebut 

menunjukkan bahwa faktor ekstern cenderung lebih dominan berpengaruh 

terhadap hasil belajar mahasiswa dari pada faktor intern. Disamping kedua faktor 

tersebut, ternyata sistem masuk mahasiswa juga berperan terhadap keberhasilan 

dari proses belajar mahasiswa, hal ini diprediksi karena komponen input 

(masukan) yang lebih berpengaruh terhadap hasil belajar. Pada mahasiswa yang 

berasal dari SPMP mempunyai Seleksi masuk yang lebih terprogram, yang 

didasarkan pada nilai rapot SMK Kepariwisataan Jurusan Tata Busana dan test 

tertulis yang diselenggarakan oleh pihak Universitas, sehingga mempunyai input 
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yang lebih tinggi dari pada mahasiswa yag berasal dari SPMB yang hanya 

mengikuti ujian seleksi secara nasional. 

 Minat yang merupakan kecenderungan hati dalam menentukan sikap untuk 

melakukan sesuatu juga sangat berperan penting dalam proses berlajar. Dengan 

minat yang tinggi mehasiswa akan merasa tidak terbebani dan tertekan dengan 

segala konsekuensi dalam belajar, sehingga dalam melakukan proses belajar 

mahasiswa akan menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa dengan baik. 

menurut Nasution (1995 :34 )yang menyatakan bahwa apabila seseorang dalam 

melakukan proses belajar dapat dengan tanpa tertekan, dan dapat menikmati 

segala macam konsekuensi dari proses belajar maka ia cenderung akan 

mempunyai hasil belajar yang lebih baik. Dari hasil uji t dan analisis diskrimin 

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa SPMP dan SPMB 

yang berasal dari SMK Kepariwisataan Jurusan Tata Busana Yaitu rata-rata minat 

mahasiswa yang berasal dari SPMP sebesar 50.333 lebih rendah dari pada 

mahasiswa yang berasal dari SPMB sebesar 53.1818. 

 Motivasi menurut Hamalik (2003: 65) adalah kondsisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk melakuakn sesuatu kegiatan belajar, sehingga dengan 

motivasi yang tinggi maka seseorang akan mempunyai rasa ingin tahu yang lebih 

besar sesuai dengan harapannya. Mahasiswa yang memiliki motivasi yang kuat 

dalam proses belajar akan mempunyai semangat yang lebih tinggi apabila 

menghadapi hambatan dan kesulitan dalam belajar, sehingga problematika yang 

dihadapi mahasiswa dalam proses belajar akan dapat dicari jalan keluaarnya. Hal 

ini berbeda dengan mahasiswa yang mempunyai motivasi yang rendah dalam 
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belajar, mahasiswa yang mempunyai potensi yang rendah cenderung akan putus 

asa apabila menghadapi kesulitan atau hambatan dalam belajar, padahal dalam 

proses belajar hambatan atau kesulitan dalam proses belajar adalah hal yang pasti 

ditemui oleh pembelajar. Dari hasil uji t dan analisis diskriminat menunjukkan 

bahwa ada perbedaan motivasi yang signifikan antara mahasiswa SPMP dan 

SPMB. Rata-rata faktor motivasi mahasiswa SPMP sebesar 5402860. Dari pada 

mahasiswa SPMB dengan rata-rata 53.9864. 

Menurut Hamalik (2003:59). kemampuan menalar atau penalaran yang 

dimiliki oleh para siswa disebut sebagai kemampuan kognitif. Kemampuan 

penalaran yang dimiliki akan memungkinkan seseorang untuk dapat menganalisis 

hal-hal atau sesuatu yang ditemui oleh pembelajar dalam peroses belajar, sehingga 

kemampuan penalaran sangat diperlukan mahasiswa dalam mendukung 

keberhasilan belajar. Berdasarkan hasil uji t dan analisis diskriminan, menunjukan 

adanya perbedaan yang nyata, yang berarti bahwa dengan kemampuan menalar 

atu kemampuan kognitif yang lebih baik cenderung mempunyai hasil belajar yang 

baik pula. Rata-rata skor faktor kemampuan kognitif mahasiswa SPMP sebesar 

51.2500 lebih baik daripada mahasiswa yang berasal dari SPMB.  

 Kondisi psikologis juga mempunyai peran yang sangat penting dalam 

dalam menentukan keberhasilan seseoranmg dalam belajar. Setiap individu 

mempunyai kekompleksitasan dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Hal 

ini juga berkaitan dengan kondisi psikologis seseoramg dalam proses belajar, apa 

bila pembelajar dapat mengelola kondisi psokologisnya dengan baik maka akan 

dapat lebih mudah mencapai tujuan belajar dalam proses belajar yang diharapkan. 
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Namun sebaliknya apabila pembelajar tidak dapat mengelola kondisi 

psikologisnya maka akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan dalam 

proses belajar. Oleh karena itu, kondisi psikologis yang baik akan menjadikan 

pembelajaran dapat lebih mudah dalam mencapai tujuan belajarnya sedangkan 

dengan kondisi psikologis yang tidak menentu (tidak stabil) akan menjadi 

hambatan atau kesulitan bagi pembelajar dalam mencapai tujuan belajar. Rata-rata 

skor kondisi psikologis mahasiswa SPMP mencapai 42.9167 yang kurang baik 

daripada mahasiswa SPMB yaitu 55.3977 

 Faktor ekstern secara umum berpengaruh positif terhadap hasil belajar, 

namun ditinjau secara khusus melalui analisis diskriminan faktor lingkungan 

alami dan faktor lingkungan keluarga tidak mempunyai discriminating power 

yang signfikan yang berarti tidak ada perbedaan antara rata–rata kedua faktor 

antara mahasiswa SPMP dan SPMB. Dengan kata lain, faktor lingkungan alami 

dan faktor lingkungan keluarga kurang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 

hasil belajar mahasiswa, sedangkan faktor lingkungan masyarakat lebih 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan 

hasil analisis diskriminan diperoleh probabilitas untuk faktor lingkungan alami 

sebesar 0.303 dan 0.131 untuk faktor lingkungan keluarga, kedua nilai tersebut > 

0.05 yang berarti tidak signifikan. Rata–rata skor untuk lingkungan alami dari 

mahasiswa SPMB sebesar 54.7082 yang tidak jauh berbeda skor mahasiswa 

SPMP yaitu 59.5227, demikian juga dengan lingkungan keluarga dengan rata – 

rata 57.5309 untuk SPMB dan 52.5040 untuk mahasiswa SPMP. Kedua faktor 

lingkungan ekstern yaitu lingkungan alami dan lingkungan keluarga kurang 
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mempunyai pengaruh langsung terhadap proses belajar, hal ini disebabkan 

sebagian besar mahasiswa SPMP dan SPMB bertempat tinggal jauh dari keluarga 

sehingga interaksi antara mahasiswa dengan keluarga mempunyai kuantitas yang 

relatif sama. Sedangkan lingkungan masyarakat berpengaruh lansung terhadap 

proses belajar di kampus maupun di luar kampus. Rata–rata skor pada lingkungan 

masyarakat untuk mahasiswa SPMB sebesar 57.9573 lebih tinggi dari pada 

mahasiswa SPMP yang hanya sebesar 57.9187 Perbedaan ini secara nyata 

ditunjukan dari hasil analisis disriminan dengan probabilitas 0.989 < 0.05, yang 

berarti signifikan. Ada kecenderungan bahwa mahasiswa SPMB mempunyai 

linkungan masyarakat yang lebih kondusif dibandinkan lingkungan masyarakat 

mahasiswa SPMP. Mahasiswa SPMB mempunyai interaksi terhadap masyarakat 

sekitar seperti teman belajar, teman kost maupun keaktifan dalam organisasi 

kampus dan masyarakat, yang terjalin lebih baik dari pada mahasiswa SPMP. 

Kondisi inilah yang menyebabkan hasil belajar mahasiswa SPMB lebih baik dari 

pada mahasiswa SPMP.  

Secarara umum faktor intern seperti minat; motivasi, kemampuan kognitif 

dan kondisi psikologis yang didukung oleh lingkunan masyarakat yang lebih 

kondusif sebagai faktor ekstern mempunyai peranan yang penting terhadap hasil 

belajar mahasiswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan. 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa SPMP dan 

SPMB yang berasal dari SMK Kepariwisataan Jurusan Tata Busana Program 

Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan TJP FT UNNES angkatan tahun 2005 

terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor intern: 1) minat, 2) motivasi, 3) kemampuan 

kognitif, 4) kondisi psikologis dan faktor ekstern: 1) lingkungan alami, 2) 

lingkungan keluarga, 3) lingkungan masyarakat. Berdasarkan analisis data maka 

besarnya pengaruh faktor intern dan ekstern terhadap hasil belajar adalah 51,5%, 

ditinjau dari hasil uji F hitung 13,730 >F tabel sebesar 2,892 dengan dk 3:33 dan taraf 

kesalahan 5%. Secara parsial pada pengaruh yang nyata antara faktor intern 

terhadap hasil belajar mahasiswa yang ditunjukkan dari uji t dengan t hitung  sebesar 

3,330 > t tabel  2,030 dengan dk = 33 dengan taraf kesalahan 5%. 

Adanya perbedaan yang signifikan antara faktor intern yaitu minat, 

motivasi, kemampuan kognitif, kondisi psikologis dan salah satu faktor ekstern 

yaitu lingkungan masyarakat terhadap hasil belajar, sedangkan untuk faktor 

ekstern lainnya seperti lingkungan alami (Kondisi lingkungan yang belum 
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terpengaruh dengan kehidupan dari luar atau kota) dan lingkungan keluarga tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan saran sebagai 

berikut: Bagi mahasiswa yang berasal dari SPMP untuk lebih meningkatkan 

minat, motivasi, kemampuan kognitif, dan kondisi psikologis, dengan cara 

menggunakan sarana dan fasilitas belajar yang tersedia di Universitas maupun 

dipihak jurusan, agar dapat mendukung proses belajar yang optimal. 

Ditinjau dari faktor ekstern, ternyata kondisi lingkungan masyarakat lebih 

berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa, oleh karena itu bagi mahasiswa 

SPMP untuk lebih dapat menyesuaikan didi secara positif dilingkungan 

masyarakat dan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusifagar dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. 
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