
 

II.TINJAUAN PUSTAKA , KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

Bagian kedua ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka, hasil penelitian 

yang relevan , kerangka pikir dan hipotesis. Sebelum analisis kritis dan 

komparatif terhadap teori- teori dan hasil penelitian yang relevan dengan 

semua variabel yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan kesimpulan 

sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain 

akan menghasilkan kerangka pikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk 

merumuskan hipotesis. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Aktivitas Mahasiswa Dalam Berorganisasi 

 

Aktif  berorganisasi merupakan salah satu upaya seorang mahasiswa dalam 

meningkatkan “soft skill”. Ilmu yang ada didalam organisasi adalah ilmu yang 

tidak didapatkan dalam pembelajaran formal. Ilmu yang didapatkan dari 

organisasi adalah meningkatkan kemampuan sisi luar pembelajaran dengan 

indikator awal seorang mahasiswa mampu beradaptasi dan beraktivitas dalam 

menjalankan tugas organisasi. 

 

Haruslah disadari bahwa , setiap mahasiswa memiliki situasi dan kondisi yang 

berbeda dalam menerima ilmu. Dalam  mengembangkan kemampuan diri, ilmu 

yang didapatkan bukan hanya dari sisi pembelajaran formal saja , melainkan 

juga dari aktivitas berorganisasi yang merupakan salah satu sarana atau wadah 

yang baik untuk mengoptimalkan potensi. Aktivitas mahasiswa dalam 
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berorganisasi merupakan salah proses dari lima komponen dalam pembelajaran 

seperti menurut Dick dan Carey : 1995 dalam Amri (2011 : 21) ada lima 

komponen dalam kegiatan belajar mengajar . 

1. Kegiatan pra-pembelajaran, 

2. Penyajian informasi, 

3. Partisipasi mahasiswa (kegiatan dalam kelas dan kegiatan diluar kelas), 

4. Tes, 

5. Tindakan lanjut. 

Hal diatas juga diperkuat oleh delapan kegiatan pembelajaran menurut Gagne 

dan Briggs : 1979 dalam Amri (2011 : 21) yang menyebutkan ada delapan 

kegiatan pembelajaran yaitu . 

1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian, 

2. Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa, 

3. Mengingatkan kompetensi prasyarat, 

4. Memberikan stimulus yang berhubungan dengan masalah, topik dan 

konsep, 

5. Memberik petunjuk cara mempelajari, 

6. Menimbulkan umpan balik, 

7. Menilai penampilan pelajar dan, 

8. Memberi kesimpulan. 

 

 

Akivitas mahasiswa dalam berorganisasi juga merupakan sebuah proses dalam 

pencarian jati diri yang utuh. Mahasiswa tidak mampu terlepas dari interaksi 

sosial yang ada pada sekelilingnya. Namun tentunya ada beberapa hal yang 

harus di perhatikan ketika mahasiswa aktif  berorganisasi yaitu waktu , jadwal, 

rutinitas dan keadaan keseharian.  Aktivitas mahasiswa dalam berorganisasi 

juga merupakan proses  ““ The Problem Of Ultimate Concern “ (Daud 

Muhammad 2010 : 39). Karena fppi adalah organisasi yang bergerak pada 

bidang keagamaan maka aktivitas mahasiswa yang menjadi pengurus adalah 

aktivitas yang melibatkan diri dengan agama yang dipeluknya dalam 

meningkatkan hubungan dirinya dengan Tuhan yang kemudian menjelaskan 
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tentang konsep “ The Problem Of Ultimate Concern “.“ The Problem Of 

Ultimate Concern “ adalah hubungan interaksi seseorang dengan ritual 

keagamaan yang dianutnya yang menjadikan seseorang tidak akan pernah lepas 

dari kegiatan yang membentuk komunikasi dirinya dengan Tuhan sebagai 

bentuk kebutuhan kerohanian (Daud Muhammad 2010 : 40). 

 

Aktivitas mahasiswa dalam organisasi akan sejalan dengan ketertarikannya 

pada salah satu organisasi yang ada baik internal kampus maupun eksternal 

kamapus. Menurut Susilo dkk (2010 : 233 ) secara umum organisasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu kumpulan orang yang membentuk suatu badan atau 

lembaga yang mempunyai satu tujuan yang jelas sama, yang bersifat positif 

dan mempunyai badan hukum yang jelas. Menurut Astamoen ( 2008 : 435 ) 

organisasi adalah suatu kumpulan manusia atau kelompok yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memunyai struktur atau hirearki 

jabatan baik vertikal maupun horizontal. Pada intinya tujuan yang ditargetkan 

oleh organisasi telah disepakati bersama dan menjadi tugas bersama. 

Dari pendapat diatas dapat dilihat sesungguhnya aktivitas mahasiswa dalam 

organisasi juga mendukung kegiatan mahasiswa dalam pembelajaran. Ilmu 

yang didapatkan mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan dalam kelas saja 

karena mahasiswa nantinya juga hidup dalam lingkup kemasyarakatan. Ilmu 

didapatkan juga tidak terbatas hanya pada keluarga sebagai lingkungan 

pembentuk kepribadian namun juga teman sejawat, warga kampung, aktivitas 

pergaulan hingga aktivitas organisasi. Aktivitas itupun beragam aspeknya 

antara lain hubungan sosial, ekonomi , sosial budaya, politik psikologi , 
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sejarah, geografi, dan lain lain. Dan juga bersifat majemuk yang artinya bahwa 

kehidupan sosial meliputi berbagai segi yang berkaitan satu dengan yang 

lainnya. 

 

Tentunya disetiap tempat organisasi memiliki fungsi yang berbeda yaitu 

dengan mengikuti kultur yang didaerah setempat. Untuk itu sangat diperlukan 

adanya bentuk organisasi yang dijadikan sebagai implementasi dari ideologi 

yang dikembangkan terutama pada kaum intelektual yaitu mahasiswa. Bentuk 

tersebut adalah sebagai perwajahan dari organisasi tersebut. Menurut Saputra   

( 2011 : 295 ) adapun bentuk-bentuk organisasi yaitu (1) organisasi garis (2) 

organisasi dan staf (3) organisasi fungsional (4) organisasi komite organisasi 

matriks. 

 

Agar pelaksanaan organisasi terlaksana dengan baik dan jelas maka diperlukan 

pengelolaan yang baik atau memiliki manajemen yang baik. Manajemen adalah 

kata yang berasal dari bahasa inggris , yaitu management , yang berarti 

keterlaksanaan , tata pimpinan, pengelolaan. Menurut Abdillah ( 2009 : 142 ) 

ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen. 

a. Untuk mencapai tujuan , baik tujuan jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

b. Untuk menjaga keseimbangan diantara beragam tujuan yang ada. 

Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antar tujuan-

tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari 

berbagai elemen/lini organisasi. 

c. Untuk mencapai kerja yang efektif dan efisien , dua konsepsi utama 

untuk mengukur prestasi kerja adalah efisensi yang benar, sementara 

efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. 
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Berdasarkan pendapat diatas, penting adanya manajemen dan perencanaan 

dalam organisasi agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang ingin 

dicapai. Terutama bagi aktivis, manajemen adalah kunci ia mampu 

meneyesuaikan diri dengan tugas. Selain manajemen dan perencaan yang baik 

organisasi akan berjalan dengan baik apabila memiliki arahan yang jelas atau 

yang disebut Visi.  

 

Menurut Budiman ( 2009 : 1 ) “ hargailah visi dan impian anda karena mereka 

adalah anak-anak dari jiwa anda, dan rancangan dari keberhasilan utama anda 

“. Jika ketiga unsur diatas yaitu manajemen, perencanaan, dan visi telah 

mampu dirancang dengan baik maka aktivitas berorganisasi tersebut memiliki 

banyak manfaat. Dan biasanya dalam organisasi terdapat orang-orang yang 

menjadi unggulan dalam pergerakannya. Mereka adalah para visioner.  

Menurut Budiyanto (2009: 251) “orang-orang visioner adalah orang-

orang yang berkarakter. Mereka memiliki pijakan keyakinan yang 

kokoh , idealisme yang tinggi, daya tahan yang kuat,motivasi yang 

menyala-nyala, gagasan-gagasan yang cemerlang, analisis yang tajam , 

jiwa yang jernih dan prinsip yang teguh. Orang-orang seperti inilah 

yang menggerakkan.” 

 

 

Dapat diketahui bahwa indeks prestasi yang ingin di gapai mahasiswa bukan 

hanya dari aspek kognitif saja yaitu kegiatan formal pembelajaran. Akan tetapi 

juga ditunjang dengan kegiatan yang diluar perkuliahan sebagai bentuk 

penggalian potensi diri dengan melibatkan diri aktif berorganisasi. Aktivitas 

berorganisasi sejatinya harus beriringan dengan kemampuan dan kapasistas 

mahasiswa. Aktivitas Berorganisasi dan Disiplin Belajar akan saling 

mendukung apa bila mahasiswa sebagai pelaku dapat memahami kapasistas 

diri. Tentunya kedua sisi ini harus di kelola dengan baik karena kedua-duanya 
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membutuhkan waktu dan konsentrasi yang sudah pasti akan membuat 

mahasiswa harus pandai-pandai dalam mengatur waktunya agar kedua aktivitas 

tersebut berjalan dengan seimbang. 

 

2. Disiplin belajar 

Interaksi yang terjadi dalam pembelajaran tentunya memiliki proses yang lama 

dan panjang. Hal ini dikarenakan  tujuan dari pembelajaran itu sendiri 

merupakan tujuan jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap proses 

kehidupan peserta didik. Bila dalam menjalani proses tersebut  salah langkah 

yang ditempuh maka dapat diprediksi akan terjadi permasalahan pada 

kehidupan peserta didik nantinya.  

 

Salah satu yang menunjang dalam pembelajaran adalah disiplin belajar. 

Disiplin belajar memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran. 

Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya 

manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operating manajemen Sumber Daya 

Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin mahasiswa, akan 

semakin tinggi prestasi belajar yang dapat dicapai nya. 

 

Tanpa disiplin yang baik, sulit mahasiswa mencapai hasil yang optimal. 

Adapun indikator kedisiplinan sebagai bentuk penilaian awal dari disiplin. 

Menurut Fathoni ( 2009 : 173 ) indikator tersebut adalah. 

1. Tujuan dan kemampuan. 

2. Keteladanan pimpinan. 

3. Balas jasa. 

4. Keadilan. 

5. Waskat (pengawasan melekat) 

Adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan 

kedisiplinan mahasiswa.  
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6. Sanksi dan hukuman. 

7. Ketegasan. 

8. Hubungan kemanusiaan. 

 

 

 

Menurut Nata ( 2013 : 31 ) “ disiplin yang dikehendaki tidak hanya muncul 

karena kesadaran tetapi juga keterpaksaan. Disiplin yang muncul karena 

kesadaran disebabkan karena seorang dengan sadar bahwa hanya dengan 

disiplin lah akan didapat kesuksesan.” 

 

Proses belajar pun ada yang menghubungkan satu diantaranya dan juga ada 

batasan yang menjadi landasan utama. Menurut Budiyanto (2009 : 15) “dalam 

belajar kita menemukan kaidah belajar yaitu milikilah motivasi belajar 

terlebih dahulu sebelum belajar tentang teknik-tekniknya. Motivasi yang kuat 

menunjukkan karakter yang kuat.” Artinya kedisiplinan akan mampu tumbuh 

apabila karakter yang dibentuk oleh individu kuat, karakter tersebut akan 

membentengi diri untuk tetap menjalankan aktivitas sesuai dengan 

seharusnya. 

 

Kedisiplinan yang diharapkan adalah bentuk dari ketaatan dan kepatuhan 

kepada peraturan. Sikap peduli terhadap kemampuan diri akan membentuk 

pola pikir yang utuh sehingga tata perilaku yang dibawa tidak melewati 

kaidah yang ada.  

 

Disiplin dapat diartikan patuh terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan-

peraturan dan norma-norma yang berlaku. Disiplin merupakan perilaku yang 

terbentuk dari hasil latihan untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan. 
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Proses kehidupan manusia sehari-hari diwarnai oleh berbagai aktivitas, yang 

terkadang antara seseorang dengan lainnya tidak sama jenisnya. Tidak jarang 

orang yang memiliki banyak aktivitas dapat melaksanakan semua dengan 

baik, dan tidak jarang pula orang yang hanya memiliki beberapa kegiatan saja 

tidak dapat melaksanakan dengan baik, bahkan mengorbankan salah satu 

kegiatan yang lain. 

 

Disiplin yang dikehendaki tidak hanya muncul karena kesadaran, tetapi juga 

keterpaksaan. Disiplin yang muncul karena kesadaran disebabkan karena 

seseorang dengan sadar bahwa hanya dengan disiplinlah akan didapatkan 

kesuksesan. Sedangkan disiplin karena paksaan biasanya dilakukan karena 

takut dikenakan sanksi hukum akibat pelanggaran peraturan. 

 

Demikian pula yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa dalam aktivitas 

belajarnya, semua tidak lepas dari cara mengatur waktu. Bagi seorang 

mahasiswa disiplin dalam kuliah merupakan suatu keharusan karena disiplin 

mempunyai fungsi untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan prestasi 

belajar (indeks prestasi) Dengan disiplin mahasiswa juga memiliki kecakapan 

mengenai belajar. 

 

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup bagi seorang 

dari keadaan tidak tahu. Dalam belajar harus terjadi perubahan baik tingkah 

laku, sikap dan cara berpikir. Dari keseluruhan proses pendidikan dari 

sekolah hingga kuliah yang terdapat  kegiatan belajar yang merupakan 

kegiatan paling pokok. 
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Menurut Djaali (2008 : 31) pengertian psikologis belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Selanjutnya akan diuraikan pendapat para ahli tentang pengertian belajar. 

a. Slameto (2008:2) menyatakan “belajar adalah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

b. W.S Winkel yang dikutip oleh Max Darsono (2001:4) berpendapat 

“belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap”. 

Sesuai dengan kedua pendapat tentang pengertian belajar di atas 

terkandung pengertian bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan yang 

sengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh 

perubahan secara menyeluruh dalam tingkah lakunya, sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya. 

c. Menurut Hamalik (2008: 36) menyatakan “belajar ialah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar juga merupakan 

suatu bentuk pertumbuhan dalam diri seorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengalaman 

 

Berdasarkan seluruh pengertian di atas dipahami bahwa yang dimaksud 

disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 
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proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. 

 

Walgito (2010 : 62)  mengemukakan disiplin belajar adalah ketaatan dan 

kepatuhan dalam melaksanakan aktivitas belajar sesuai aturannya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkannya, keterikatan antara disiplin belajar 

dengan hasil belajar sangat erat sehingga semakin berdisiplin dalam belajar 

semakin baik hasil yang dicapai. 

 

Disiplin mahasiswa dalam kuliah berarti mahasiswa menaati dan mematuhi 

tata tertib kampus dengan penuh kesabaran, ketekunan dan keikhlasan tanpa 

paksaan dari pihak birokrasi kampus. Bentuk disiplin dalam kuliah berarti 

mahasiswa tertib dan teratur dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Disiplin dalam kuliah merupakan faktor yang sangat penting agar kegiatan 

belajar mengajar berjalan dengan tertib, teratur sesuai dengan rencana 

pengajaran. Jika ketertiban dalam kuliah dan kedisiplinan mahasiswa 

meningkat akan memudahkan tercapainya kegiatan belajar mengajar dan 

tujuan pembelajaran. Sedangkan disiplin belajar di rumah yang dilakukan 

dengan senang hati dan kesadarannya demi tercapainya tujuan belajar yaitu 

indeks prestasi yang baik. 

 

Menurut Tulus Tu‟u (2004:33) menyebutkan unsur-unsur disiplin adalah 

sebagai berikut. 

1) Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 
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2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan 

dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan 

dorongan dari luar dirinya. 

3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, 

dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan 

atau diajarkan. 

4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang 

berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan 

memperbaiki tingkah laku. 

5) Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran 

perilaku. 

 

Disiplin diperlukan oleh siapa pun dan dimana pun.Hal itu disebabkan 

dimana pun seseorang berada, disana selalu ada peraturan atau tata tertib. Jadi 

manusia mustahil hidup tanpa disiplin. Manusia memerlukan disiplin dalam 

hidupnya dimana pun berada. Apabila manusia mengabaikan disiplin, akan 

menghadapi banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya 

perilaku hidupnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat 

manusia berada dan yang menjadi harapan. 

 

Tulus Tu‟u (2004:37) mengatakan disiplin berperan penting dalam membetuk 

individu yang berciri keunggulan. Disiplin itu penting karena alasan berikut 

ini. 

1) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil 

dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar 

ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan 

prestasinya. 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadi 

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin 

memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses 

pembelajaran. 
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3) Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak anak dibiasakan dengan 

norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian, anak-

anak dapat menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin. 

4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan 

kelak ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan 

dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan seseorang. 

 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap mahasiswa. Disiplin 

menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan 

berdisiplin, yang akan mengantar seorang mahasiswa sukses dalam belajar 

dan kelak ketika bekerja. Berikut ini akan dibahas beberapa fungsi disiplin 

menurut Tulus Tu‟u (2004:38) yaitu. 

a. Menata Kehidupan Bersama 

Fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, dalam 

kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu hubungan 

antara individu satu dengan yang lain menjadi baik dan lancar. 

b. Membangun Kepribadian 

Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh 

kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang, 

tenteram, sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. 

c. Melatih Kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. Namun terbentuk melalui 

satu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu proses untuk 

membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui latihan. 

d. Pemaksaan 

Berdasarkan pendapat itu, disiplin dapat terjadi karena dorongan 

kesadaran diri. Disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan 

kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri, 

bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. Sebaliknya, disiplin dapat 

pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 

 

Pada intinya kedisiplinan adalah suatu sikap yang memang harus di bangun 

oleh siapapun terutamanya mahasiswa dan lebih utama lagi para aktivis. Hal 

ini dikarenakan aktivitas yang padat baik organisasi maupun perkuliahan 
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sangat menyita waktu. Kedua keduanya sangat baik. Namun sangat 

membutuhkan kedisiplinan untuk tetap berada pada “ jalur” yang diharapkan. 

Dan akhirnya sikap disiplin akan membentuk karakter dan kepribadian 

mahasiswa. 

 

3. Indeks Prestasi 

Proses kegiatan belajar mengajar tentunya terdapat beberapa instrumen yang 

menjadi pedoman pelaksaan. Kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik apabila ada interaksi yang dibangun atas tujuan yang ingin dicapai 

bersama. Output yang diharapkan dari pembelajaran adalah menjadikan 

peserta didik siap untuk menjalani kehidupan. Tentunya ada tujuan yang 

singkat yang ingin dicapai. Tujuan itu adalah mendapatkan indeks prestasi 

yang baik sebagai perbandingan dengan usaha belajar dalam kuliah. Indeks 

Prestasi merupakan tujuan jangka pendek yang akan dicapai oleh peserta 

didik sebegai bentuk hasil dari interaksi pembelajaran jangka pendek.  

 

Proses dalam menggapai indeks prestasi yang baik tidak lah instan melainkan 

melalui beragam ketentuan dalam kuliah. Menurut Panduan Umum Unila 

(2010 : 33) “kuliah bertujuan mengkaji dan mengupayakan penguasaan 

mahasiswa atas teori , prinsip, konsep , dan generalisasi yang berkaitan 

dengan suatu bidan ilmu”. Kuliah terdiri dari beberapa cakupan yang harus 

dikuasai sehingga materi yang didapatkan dapat dipahami dengan baik dan 

akhirnya mendapatkan indeks prestasi yang diharapkan. Menurut Budiyanto  

( 2009 : 20) paling tidak ada tiga wilayah keilmuan yang harus dikuasai. 
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1. Ilmu yang terkait dengan dasar-dasar pembentukan karakter dan potensi 

diri. 

2. Ilmu yang terkait dengan hubungan sosial. 

3. Ilmu yang terkait dengan pengembangan profesi. 

Apabila wilayah keilmuan telah mampu dikuasai, diharapkan peserta didik 

dapat lebih mudah dalam upaya mendapatkan indeks prestasi yang diharapkan. 

Adapun cara untuk meningkatkan semangat dalam upaya mendapatkan indeks 

prestasi yang diharapkan . Menurut Budiyanto ( 2009 : 15) untuk tetap 

semangat terdapat dua hal utama yaitu. 

1. Membangkitkan high level of expectation ( tingkat harapan yang tinggi). 

Siswa-siswa itu dimotivasi untuk memiliki target-target, tujuan, dan cita-

cita besar. 

2. Meletakkan landasan berupa keyakinan (belief) yang kuat sebagai 

penggerak untuk melakukan dan mencapai yang terbaik (the spirit of 

excellent) hingga bahkan melampui target yang ditentukan. 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian indeks prestasi peserta didik. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono : 2006 dalam Haris Muhammad (2013 : 20) 

mengemukakan bahwa proses mendapatkan indeks prestasi sebagai ouput dari 

hasil belajar dipengaruhi oleh hal-hal berikut.  

1. Faktor intern peserta didik meliputi : 

a. Sikap terhadap belajar, yang berkaitan dengan apakah peserta didik 

menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar. 

b. Motivasi belajar, yaitu kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar. 

c. Konsentrasi belajar, yaitu kemampuan memusatkan perhatian pada 

pelajaran. 

d. Mengolah bahan belajar, yaitu kemampuan peserta didik untuk 

menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna 

bagi peserta didik. 
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e. Menyimpan perolehan hasil belajar, yang berkaitan dengan 

kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. 

f. Menggali hasil yang tersimpan , yang berkaitan dengan kemampuan 

peseta didik untuk mengaktifkan pesan yang telah diterima. 

g. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar , yaitu pembuktian 

pengaktifan , pra-pengolahan , pengolahan, penyimpanan serta 

pemanggilan untuk membangkitkan pesan dan pengalaman. 

h. Rasa percaya diri siswa, yaitu keyakinan siswa untuk dapat berhasil 

dalam belajar. 

i. Intelegensi siswa, yaitu kemampuan untuk dapat bertindak secara 

terarah, berfikir secara baik, dan bergaul dengan ligkungan secara 

efisien. 

j. Kebiasaan belajar, dan 

k. Cita-cita siswa. 

2. Faktor ekstren peserta didik yang meliputi. 

a. Guru sebagai pembina belajar, berkaitan dengan kemampuan guru  

mengolah kegiatan belajar. 

b. Sarana dan prasarana pembelajaran, yakni kelengkapan sarana dan 

prasarana belajar serta kemampuan pemanfaatannya. 

c. Kebijakan penilaian, yaitu kearifan dan kebijakan pendidik dalam 

menentukan dan menyampaikan hasil belajar peserta didik. 

d. Lingkungan sosial siswa disekolah, yang berkaitan dengan kedudukan, 

peranan, tanggung jawab sosial dan pergaulan peserta didik, dan 

e. Kurikulum sekolah. 

 

Indeks prestasi yang didapatkan adalah modal awal yang digunakan untuk 

mendapatkan jumlah mata kuliah yang diambilnya dalam perkuliahan yang 

dimulai pada semester dua karena kuliah menggunakan Beban Studi per 

Semester atau disebut SKS.  

“ Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu system penyelenggaraan 

pendidikan yang menggunakan acuan kredit dan satuan waktu semester. 

Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan 

penyelesaian kegiatan akademik oleh mahasiswa dan/atau dosen. Semester 

adalah satuan waktu kegiatan selama 19 minggu kerja, yang terdiri dari 16 

minggu perkuliahan, 1 minggu tenang, dan 2 minggu penilaian (Ujian) “. 

(Panduan Umum Unila. 2010 : 32) 

 

 

Adapun hubungan Indeks Prestasi semester lalu dan kisaran beban studi 

semester berikutnya berdasarkan buku Panduan Umum Unila (2010 : 35) 
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Tabel 5. Hubungan Indeks Prestasi Semester Lalu Dan Kisaran Beban 

Studi Semester Berikutnya 

 

IP Semester Lalu Kisaran Beban Studi Semester Berikut 

3.00 atau lebih 21* - 24 ** sks 

2.50 – 2.99 18* - 21** sks 

2.00 – 2.49 15* - 18** sks 

1.50 – 1.99 12* - 15** sks 

1.49 atau kurang        - 12 ** sks 

  Keterangan : *Dapat kurang dari jumlah sks tersebut 

** tidak boleh dari jumlah sks tersebut 

 

Keterangan diatas merupakan upaya belajar yang dilakukan oleh mahasiwa. 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek 

organisme atau pribadi (Djamarah dan Zain, 2006:10). Belajar dimaksudkan 

sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian 

kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya (Sardiman 2007: 20).  

 

Menurut Gagne, dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:10) berpendapat bahwa 

setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai.  

Selanjutnya Menurut Bloom dan kawan-kawan dalam Dimyati dan Mudjiono 

(2006:26) ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku 

dan kemampuan internal akibat belajar yaitu. 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif (Bloom, dkk) terdiri dari enam jenis perilaku diantaranya: 

Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2. Ranah Afektif   

Ranah afektif (Krathwohl dan Bloom, dkk) terdiri dari lima perilaku yaitu  

penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan  

pembentukan pola hidup. 

3.  Ranah Psikomotor  

Ranah psikomotor (Simpson) terdiri dari tujuh jenis perilaku yaitu  

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan  
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kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa  seseorang 

dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah 

lakunya. Dalam belajar harus terjadi perubahan baik tingkah laku sikap dan 

cara berpikir. Dari keseluruhan proses pendidikan di Universitas, kegiatan 

belajar merupakan kegiatan paling pokok. 

 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

(Djamarah, 2006:13). 

 

Menurut Slameto (2003: 2) ” belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan”. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak 

sekali baik sifat maupun jenisnya, karena itu tentu tidak setiap perubahan 

dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Adapun jenis-

jenis belajar menurut  Slameto (2003 : 18) yaitu. 

1. belajar bagian (part learning, fractioned learning); 

2. belajar dengan wawasan (learning by insight) 

3. belajar diskriminatif (discrimintif learning); 

4. belajar global atau keseluruhan (global wrote learning); 

5. belajar incidental (inscidentil learning); 

6. belajar instrumental (instrumental learning); 

7. belajar intensional (intentional learning); 

8. belajar laten (latent learning); 

9. belajar mental (mental learning); 

  10. belajar produktif (productive learning); 

11. belajar verbal (verbal learning). 
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Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 7) Belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami 

oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses 

belajar. 

 

Pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab individu melakukan interaksi terus 

menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. 

Dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin 

berkembang (Dimyati dan Mudjiono, 2006:13) 

  

Adapun usaha memahami pengertian belajar dapat diawali dengan 

mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Ada beberapa definisi 

tentang belajar, antara lain definisi belajar menurut Cronbach, Harold Spears, 

dan Geoch (dalam Sardiman; 2005:20). Dari ketiga definisi tersebut, maka 

dapat diterangkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

 

Sardiman (2005:22), mengemukakan bahwa “Secara umum, belajar boleh 

dikatakan juga sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia (id-ego-

super ego) dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, 

konsep, ataupun teori”. Menurutnya proses interaksi itu adalah proses 

internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar, dan dilakukan secara 

aktif  dengan segenap panca indra ikut berperan. 

 

Menurut Jerome Brunner (Trianto, 2009:15), belajar adalah suatu proses 

aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru 

berdasarkan pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dalam 

pandangan konstruktivisme „Belajar‟ bukanlah semata-mata mentransfer 

pengetahuan yang ada diluar dirinya, tetapi belajar lebih pada bagaimana 
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otak memproses dan menginterpretasikan pengalaman yang baru dengan 

pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam format yang baru. 

 

Walgito (2010:185) mendifinisikan salah satu pengertian belajar 

merupakan suatu proses, yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah 

laku (change in behavior or performance). Ini berarti sehabis belajar 

individu mengalami perubahan dalam perilakunya. Perilaku dalam arti 

yang luas dapat overt behavior atau innert behavior. Karena itu perubahan 

itu dapat dalam segi kognitif, afektif, dan dalam segi psikomotor.   
 
 

Menurut pendapat di atas dapat diketahui bahwa indeks prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai setelah ia melakukan proses kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di dalam perkuliahan atau di luar perkuliahan. Isinyapun berupa nilai 

atau angka yang dihasilkan dari penjumlahan dari serangkaian nilai dan 

penilaian dalam kegiatan pembelajaran dikelas. 

 

Terdapat beberapa prinsip belajar menurut Arnie Fajar (2009: 10-11). 

1. Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. 

2. Proses belajar akan terjadi bila seseorang dihadapkan pada situasi 

problematis. 

3. Belajar dengan pemahaman akan lebih bermakna dari pada belajar 

dengan hafalan. 

4. Belajar secara menyeluruh akan lebih berhasil daripada belajar secara 

terbagi-bagi. 

5. Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran 

itu sendiri, serta 

6. Belajar merupakan proses yang kontinu.  

 
 
 

Keberhasilan pelaksanaan belajar mengajar di universitas sangat berpengaruh 

terhadap indeks prestasi mahasiswa. Untuk dapat menghasilkan indeks prestasi 

yang baik, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar sehingga dapat dijadikan koreksi bagi dosen dan peningkatan 

prestasi selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh 



35 
 

Walgito (2010 : 48 ) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

mencapai indeks prestasi sebagai output hasil belajar, yaitu. 

1. Faktor yang berasal dari dalam individu, meliputi: 

a. Intelegensi; 

b. Motivasi siswa; 

c. Minat siswa terhadap pelajaran; serta 

d. Persepsi siswa terhadap guru yang mengajar. 

2. Faktor yang berasal dari luar individu, meliputi: 

a. Pekerjaan orang tua; 

b. Pendapatan orang tua; 

c. Pendidikan orang tua; 

d. Aktivitas belajar siswa; serta 

e. Sarana belajar siswa. 

 

Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar 

dalam mencapai indeks prestasi yang memuaskan menurut Slameto (2003:54) 

meliputi. 

1. Faktor intern, yaitu faktor yang datang dari dalam diri siswa yang 

sedang   belajar, yang meliputi:  

a. Faktor biologis atau jasmaniah: kesehatan, cacat badan. 

b. Faktor psikologis atau rohaniah: intelegensi, perhatian, minat, bakat. 

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang datang dari luar individu ang sedang 

belajar, meliputi: 

a.  Faktor lingkungan keluarga: cara orang tua mendidik, suasana 

rumah,  ekonomi keluarga, relasi antar anggota keluarga, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan. 

b.  Faktor lingkungan sekolah: metode mengajar, kurikulum, relasi, 

guru dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode balajar, 

tugas rumah. 

c   Faktor lingkungan masyarakat: media massa, teman bergaul, 

kegiatan bermasyarakat, dan bentuk kehidupan bermasyarakat. 

(Slameto, 2003:54)  

 

 

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi satu sama lain. Karena faktor-

faktor tersebut, maka terdapat indeks prestasi mahasiswa yang berbeda-beda, 

ada mahasiswa yang indeks prestasi tinggi (high achieves) dan indeks prestasi 

rendah (under avhieves). Dalam hal ini, seorang dosen yang berkompeten dan 
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profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

munculnya kelompok mahasiswa yang menunjukan gejala kegagalan dengan 

berusaha mengetahui dan membantu mereka mengatasi faktor yang 

menghambat proses belajar mahasiswa, sehingga tujuan pembelajaran tersebut 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

dan indeks prestasi di atas diketahui bahwa indeks prestasi adalah hasil yang 

diperoleh mahasiswa dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam waktu 

tertentu.   

Indeks  Prestasi yang telah diperoleh tersebut menunjukkan tingkat penilaian 

penguasaan, baik yang bersifat kogitif, afektif, dan psikomotorik sehingga 

terlihat dari perubahan tingkah laku mahasiswa sebagai hasil belajar yang telah 

diikuti mahasiswa melalui proses pembelajaran.  

Indeks Prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa merupakan harapan masing-

masing mahasiswa  dan dosen dan juga orang tua sebab merupakan suatu 

kebanggaan dan dapat menunjukkan sejauh mana kemampuannya dalam 

menyerap dan memahami materi mata pelajaran yang telah diikuti dalam 

kegiatan pembelajaran di universitas. 

 

 



37 
 

B. Penelitian yang Relevan 

Tabel 6. Penelitian yang Relevan 

Nama Judul  Hasil Penelitian 

Wahyu 

Rishandi 

(2012) 

 

Mahasiswa UISU AL-MUNAWWAR 

Dalam Organisasi Unit Kegiatan 

Dakwah Mahasiswa dan 

Hubungannya Dengan Prestasi 

Akademik 

Peningkatan prestasi 

akademik mahasiswa erat 

hubungannya dengan 

aktivitas mahasiswa dalam 

organaisasi UKDM, hal 

ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan 

diterima kebenarannya. 

Hubungan yang 

ditimbulkan oleh aktivitas 

mahasiswa dalam 

organisasi UKDM 

terhadap prestasi 

akademik adalah berada 

pada korelasi sangat tinggi 

(0.80 < 1.00) karena r-

hitung 1.33 sedangkan r-

tabel 0.37 

Sugeng 

Widodo 

(2012) 

 

Hubungan antara keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan organisasi 

kemahasiswaan  

Ada hubungan antara 

keikutsertaan 

mahasiswa dalam 

kegiatan organisasi 

kemahasiswaan dengan 

IPK sebesar korelasi 

sangat tinggi r=0,763 
mahasiswa pendidikan 

geografi universitas 

lampung 

Novita 

Caturria 

(2010) 

Pengaruh Disiplin Belajar, Aktivitas 

Belajar Dan Perhatian Orang Tua 

Terhadap Hasil Belajar Ips Terpadu Siswa 

Kelas VIII Semester Ganjil Smp Negeri 

21 Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

Ada pengaruh Pengaruh 

Disiplin Belajar, Aktivitas 

Belajar Dan Perhatian 

Orang Tua Terhadap Hasil 

Belajar Ips Terpadu, hal 

ini ditunjukkan dengan 

Uji F bahwa 

       >       
6,235  >1,977 yang 

berarti hasil belajar IPS 

terpadu dipengaruhi 

oleh disiplin 

belajar,aktivitas belajar 

dan perhatian orang tua 
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C. Kerangka Pikir 

 

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan tergantung dari 

bagaimana pelaksanaan satu proses dari kegiatan tersebut. Begitu juga dengan 

kegiatan belajar mengajar, tingkat keberhasilannya tergantung dari proses 

belajar mengajar yang terjadi di perkuliahan. 

 

Indeks Prestasi merupakan tolak ukur yang menggambarkan mutu proses 

belajar pada lembaga pendidikan termasuk universitas. Makin tinggi indeks 

pretasi yang diperoleh mahasiswa menunjukkan tingkat keberhasilan 

mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar. Jika sebaliknya, indeks 

prestasi mahasiswa rendah menunjukkan rendah juga proses belajar mengajar 

di perkuliahan tersebut. 

 

Keberhasilan mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari indeks prestasi 

mahasiswa tersebut, yaitu membandingkan yang diperoleh mahasiswa setelah 

dari hasil sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan indeks prestasi yang 

diperoleh mahasiswa tinggi atau rendah. Faktor tersebut dapat berupa faktor 

internal mahasiswa dan dari eksternal mahasiswa. 

 

Organisasi adalah satu wadah penyaluran dan penggalian potensi mahasiswa. 

Pada dasarnya mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki tujuan untuk 

memotivasi dirinya dalam perkuliahan. Karena dalam berorganisasi diajarkan 

tanggung jawab, kepemimpinan, rasa empati dan lain-lain. Namun tentunya 

organisasi yang mampu di pertanggungjawabkan kegiatannya. 
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Menurut Indra ( 2011 : 136 ) . “ setiap manusia adalah pemimpin . akan 

tetapi banyak diantara kita yang belum dapat menemukan aspek 

kepemimpinan yang dimiliki. The power of influence memberikan 

jawaban agar kita mampu menemukan potensi itu dan 

mengembangkannya untuk menjadi pemimpin yang berkepribadian. 

Jadilah seorang pemimpin yang berpengaruh dan dapat mempengaruhi 

orang lain untuk sama-sama berjuang mencapai cita-cita yang mulia. “ 

 

 

Disiplin mahasiswa di kampus adalah salah satu faktor tersebut yang berarti 

mahasiswa menaati dan mematuhi tata tertib perkuliahan dengan penuh 

kesabaran, ketekunan dan keikhlasan tanpa paksaan dari pihak sekolah. Bentuk 

disiplin di kelas berarti mahasiswa tertib dan teratur dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Disiplin di perkuliahan merupakan faktor yang sangat 

penting agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib, teratur sesuai 

dengan rencana pengajaran. Jika ketertiban kuliah dan kedisiplinan mahasiswa 

meningkat akan memudahkan tercapainya kegiatan belajar mengajar dan tujuan 

pembelajaran. Sedangkan disiplin belajar di rumah yang dilakukan dengan 

senang hati dan kesadarannya demi tercapainya tujuan belajar yaitu hasil 

belajar yang baik. 

 

Menurut Wingkeldalam Darsono (2001 : 76)  menyatakan bahwa hal yang 

mempengaruhi disiplin , yaitu. 

1. Yang bersumber dari dalam diri , yaitu : 

a. Taraf intelegensi, kemampuan belajar, dan cara belajar. 

b. Motivasi belajar. 

c. Perasaan, sikap dan minat. 

2. Yang bersumber dari luar diri , yaitu : 

a. Cara membimbing. 

b. Motivasi yang diberikan. 

c. Hubungan orang tua dan anak. 

d. Suasana dalam keluarga dan perhatian orang tua. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa disiplin terjadi bukan hanya 

berasal dan bersumber dari dalam diri mahasiswa melainkan juga bersumber 

dari luar diri mahasiswa. Seseorang mahasiswa yang memiliki disiplin tinggi 

akan memperoleh hasil belajar yang baik. Hal ini terjadi karena mahasiswa 

tersebut belajar dan melaksanakan peraturan dikampus dengan baik. 

 

Aktivitas mahasiswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan pegertian aktivitas menurut 

Depdiknas (2005:31) aktivitas belajar adalah kegiatan belajar yang dilakukan 

dalam proses interaksi belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas yang dimaksud dalam hal ini adalah aktivitas dari mahasiswa, sebab 

dengan adanya aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran akan 

terciptalah suasana belajar yang aktif.Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan 

yang mengarah pada proses belajar. Tanpa diimbangi dengan aktivitas belajar, 

kegiatan belajar tidak mungkin akan berhasil, karena pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi tidak ada belajar 

tanpa adanya aktivitas didalamnya. Dengan aktivitas belajar mahasiswa yang 

tinggi maka diharapkan mahasiswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik 

pula. 

 

Begitupun dengan perhatian orang tua terhadap anaknya. Perhatian orang tua 

diharapkan dapat menimbulkan semangat diri dalam anak sehingga anak akan 

bergairah dalam melakukan aktivitas belajar. Seperti pendapat  Semiawan 

dalam Ramadhan (www.wordpress.com), orang tua memberikan dukungan 

dalam kegiatan belajar anaknya dengan cara. 

http://www.wordpress.com/
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1. Menanamkan kebiasaan belajar  

2. Menumbuhkan kedisiplinan dalam belajar  

3. Menyediakan fasilitas belajar 

4. Membantu dan mebimbing dalam menemukan kesulitan belajar 

 

Semakin proporsional perhatian yang diberikan akan berdampak postif pada 

pribadi anak tersebut. Perhatian yang cukup akan memotivasi seorang anak 

untuk lebih giat lagi belajar yang pada akhirnya hasil belajar atau prestasi 

belajarnya akan baik. Sebaliknya, perhatian yang kurang dari orang tua akan 

menimbulkan persepsi negatif terhadap orang tuanya maka anak tersebut akan 

malas belajar.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahuibahwa variabel Indeks Prestasi 

dipengaruhi oleh berbagai variabel penyebab, diantaranya Aktivitas Mahasiswa 

Dalam Berorganisasi (X1) ,Disiplin Belajar (X2),  Dengan demikian kerangka 

pikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y 

       (Sugiyono, 2010: 44) 

 

Aktivitas Mahasiswa 

Dalam Berorganisasi(X1) 

Disiplin Belajar (x2) 

Indeks Prestasi (Y) 
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D. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Ada pengaruh aktivitas mahasiswa dalam berorganisasi terhadap Indeks 

Prestasi mahasiswa semester ganjil pada Unit Kegiatan Mahasiswa Forum 

Pembinaan dan Pengkajian Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung periode 2013/2014. 

b. Ada pengaruh disiplin belajar terhadap Indeks Prestasi mahasiswa semester 

ganjil pada Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Pembinaan dan Pengkajian 

Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung periode 

2013/2014. 

c. Ada pengaruh aktivitas mahasiswa dalam berorganisasi dan disiplin belajar, 

terhadap Indeks Prestasi mahasiswa semester ganjilpada Unit Kegiatan 

Mahasiswa Forum Pembinaan dan Pengkajian Islam Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung periode 2013/2014. 


