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I  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia.  Meski pada kenyataannya hasil yang dicapai belum 

seperti yang diharapkan, usaha-usaha pemerintah tersebut sudah seyogyanya kita 

dukung dan dipertahankan.  Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah 

Pengembangan Kurikulum, Pengesahan dan Pemberlakuan UU No 20 Tahun 

2003 tentang SISDIKNAS, Peningkatan Anggaran Pendidikan sampai dengan 

20%, Pemberantasan Buta Aksara dan beragai upaya lainya. Usaha–usaha 

pemerintah sebagaimana tertulis di atas merupakan usaha yang sungguh-sungguh 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu 

bersaing dan sejajar dengan SDM negara-negara lain yang sudah maju. 

 

Perguruan tinggi, Universitas Lampung, sebagai salah satu lembaga yang dituntut 

untuk dapat menghasilkan output
1
/SDM

 
yang berkualitas dan berkompeten 

menurut bidangnya masing-masing. Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sebagai calon tenaga 

kependidikan juga dituntut untuk dapat menjadi SDM yang berkualitas tinggi dan 

professional. 

                                                 
1
 yang dimaksud dengan output dalam hal ini adalah alumni-alumni yang sudah bergelar sarjana 

hasil didikan Universitas lampung. 
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Untuk itu, mereka harus menguasai semua mata kuliah yang telah dipelajari dan 

mampu menerapkannya secara baik dalam kehidupan sehari-hari serta mampu 

mengajarkannya kepada anak didiknya kelak.  Salah satu mata kuliah yang wajib 

dipelajari oleh setiap mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi adalah 

Matematika Ekonomi.  Harus diakui bahwa berdirinya Ilmu Ekonomi tidak 

terlepas dari kontribusi ilmu-ilmu yang lain salah satunya Matematika.   

 

Matematika merupakan alat untuk menyederhanakan penyajian dan pemahaman 

suatu masalah.  Dengan menggunakan bahasa matematika, suatu masalah dapat 

menjadi lebih sederhana untuk disajikan, dipahami, dianalisa dan dipecahkan.  

Berbagai konsep matematika kini menjadi alat analisis yang penting dalam Ilmu 

Ekonomi. Ilmu Ekonomi modern memang cenderung menjadi semakin matematis. 

Keberhasilan mahasiswa mempelajari mata kuliah Matematika Ekonomi dapat 

dilihat dari prestasinya yang ditunjukkan dengan huruf mutu A,B,C,D dan E.  

Setiap huruf mutu merupakan konversi2 dari nilai akhir secara keseluruhan yang 

diperoleh mahasiswa, yang sudah memiliki interval nilai masing-masing.  

Penentuan penilaian ini berdasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang 

ditetapkan oleh Universitas Lampung dalam Peraturan Akademik Universitas 

Lampung pada tahun 2006. 

 

Bagi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 2007, mata kuliah ini 

telah dipelajari di semester ganjil tahun ajaran 2008/2009. Prestasi belajar 

Matematika Ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 2007 

diketahui sebagaimana tertulis dalam tabel 1 pada halaman berikutnya. 

                                                 
2
 konversi yang dimaksud adalah proses pengalihan nilai dari angka-angka menjadi huruf-huruf 

sesuai standar yang telah ditentukan oleh Universitas Lampung 
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Tabel 1. Prestasi belajar mata kuliah Matematika Ekonomi yang diperoleh 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler  Angkatan 2007. 

 

NO 
Huruf 
Mutu 

Jumlah 
Mahasiswa 

% Keterangan 
 

1 A 11 24,4 SANGAT BAIK/ LULUS  

2 B 6 13,4 BAIK/ LULUS   

3 C 10 22,2 CUKUP/ LULUS  

4 D 5 11,1 KURANG/ LULUS  

5 E 13 28,9 SANGAT KURANG/TIDAK LULUS  

 jumlah                 45 100    

Sumber: DAK Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 2007 tahun  

   ajaran 2008/2009 

 

 

Berdasarkan PAP tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa yang mendapat 

huruf mutu A adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 7,5, huruf mutu B 

mendapat nilai antara 6,6 sampai 7,5, huruf mutu C mendapatkan nilai 5,5 sampai 

6,5, huruf mutu D dengan nilai 5,0 sampai 5,4 dan huruf muta E adalah 

mahasiswa yang mendapatkan nila di bawah 5,0. 

 

Tabel 1 tersebut diketahui bahwa lebih dari 60% mahasiswa mendapatkan  nilai C, 

D, dan E.  Ini menunjukkan bahwa prestasi belajar mata kuliah matematika 

ekonomi mahasiswa masih sangat rendah.  Rendahnya prestasi belajar mahasiswa 

pada mata kuliah matematika ekonomi ini disebabkan oleh banyak faktor.  Di 

antara banyak faktor yang dapat mempengaruhi atau berperan dalam pencapaian 

prestasi belajar mahasiswa, diduga faktor minat belajar, kebiasaan belajar, dan 

sarana belajar memiliki peranan yang sangat penting. 

 

Minat belajar yang tinggi dalam diri mahasiswa, akan membuat ia tertarik untuk 

mempelajari suatu pelajaran dengan sungguh-sungguh dan akan memusatkan 

pikiran dan perhatian pada pelajaran tersebut tanpa adanya tekanan dan rasa 

terpaksa sehingga cenderung akan memperoleh prestasi belajar yang baik.  
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Kebiasaan belajar yang baik juga diduga berperan dalam pencapaian prestasi 

belajar yang optimal. Mahasiswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik 

secara konsisten akan memiliki cara-cara rutin yang digunakan untuk belajar. 

Lebih lanjut kita ketahui bahwa belajar merupakan suatu proses transfer ilmu dari 

sumber ilmu tersebut kepada peserta didik. Dalam proses transfer tersebut perlu 

adanya suatu sarana belajar sebagai media penyampaian ilmu. Oleh karena itu, 

sarana belajar juga diduga berhubungan dan berperan penting dalam pencapaian 

prestasi belajar yang baik. Seorang mahasiswa yang memiliki minat belajar yang 

tinggi terhadap suatu pelajaran, kemudian ia memiliki kebiasaan belajar yang baik 

serta dilengkapi dengan sarana belajar yang memadai kemungkinan besar akan 

memiliki pretasi belajar yang baik pula. 

 

Berdasarkan keterangan di atas, mutu SDM yang tinggi dapat dicapai melalui 

peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan pendidikan dicerminkan oleh mutu 

lulusan yang berprestasi tinggi. Untuk mendapatkan prestasi yang tinggi, 

mahasiswa dipengaruhi oleh banyak faktor  dan diduga yang memiliki hubungan 

yang signifikan dengan prestasi belajar mahasiswa adalah masalah minat belajar, 

kebiasaan belajar, dan sarana belajar mahasiswa tersebut. Sehingga judul dan 

penelitian ini difokuskan pada “Hubungan Antara Minat, Kebiasaan dan 

Sarana Belajar dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung  pada Semester 

Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi berbagai masalah berikut: 

 

1. Bagaimanakah peran Perguruan Tinggi dalam mencetak SDM yang 

berkualitas?  

2. Bagaimanakah hubungan Mutu Pendidikan dengan Mutu SDM? 

3. Apakah ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Bagaimanakah 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 

2008/2009? 

4. Apakah ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar 

Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

5. Apakah ada hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

6. Apakah ada hubungan antara minat belajar dengan kebiasaan belajar  Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

7. Apakah ada hubungan antara minat belajar dengan sarana  
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 belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi   

 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu  

 Pendidikan Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran  

 2008/2009? 

8. Apakah ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan sarana belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

9. Apakah ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan 

prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program 

Studi  Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2008/2009? 

 

C. Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penelitian ini 

dibatasi pada: 

 “Hubungan Antara Minat belajar (X1), kebiasaan belajar (X2) dan sarana 

belajar (X3) dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi (Y) 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Smester 

Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009”. Maksud pembatasan masalah  dalam 

penelitian ini supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam penelitian dan lebih 
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memfokuskan pelaksanaan penelitian sesuai dengan kemampuan dan waktu yang 

teredia untuk melaksanakan penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

dinyatakan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

2. Apakah ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

3. Apakah ada hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

4. Apakah ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan 

prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 

2008/2009? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Adanya hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

2. Adanya hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

3. Adanya  hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi  Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009? 

4. Adanya hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan 

prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program 

Studi  Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2008/2009? 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Secara teknis, penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk medapat gelar sarjana. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 
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pengetahuan tentang hubungan minat, kebiasaan dan sarana  belajar dengan 

prestasi belajar. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa agar lebih giat belajar 

sehingga mendapatkan prestasi yang baik. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup subjek, objek, waktu dan tempat 

penelitian. Sedangkan bidang keilmuannya adalah bidang ilmu Pendidikan 

Ekonomi dengan fokus materi Matematika Ekonomi. 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa pendidikan Ekonomi Reguler 

angkatan 2007 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. 

2. Objek Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah minat belajar (X1), kebiasaan 

belajar (X2), sarana belajar (X3) dan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi (Y). 

3. Waktu Penelitian  

Penelitin ini dilakukan pada tahun 2009. 

4. Tempat penelitian 

Penelitian ini di lakukan di  Program Stidi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 
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II  TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Prestasi Belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi 

a. Prestasi Belajar 

 

Pada hakikatnya belajar adalah perubahan. Sebagaimana dikatakan oleh Slameto 

yang dikutip oleh Djamarah (2008:13) yang menyatakan bahwa ”belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang telah dicapai menurut kemampuan 

yang dimiliki dan ditandai dengan perkembangan dan perubahan tingkah laku 

pada diri seseorang yang diperoleh dari belajar dengan waktu tertentu, prestasi 

belajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan hasil tes atau ujian. 

Sehubungan dengan ini, Tu’ut (2004:75) menyatakan bahwa ”prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh 

guru”. Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal, belajar secara disiplin dan 

teratur haruslah diterapkan oleh mahasiswa. Karena belajar secara disiplin dan 
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teratur bila dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik, sehingga 

kesuksesan akademis bagi mahasiswa dapat dengan mudah diraih. 

 

Banyak terjadi kesuksesan di kampus karena keuletan dan kedisiplinan mahasiswa 

itu dalam melakukan berbagai kegiatan yang bersamaan. Ia bekerja dan juga 

belajar/kuliah serta melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kunci suksesnya adalah 

salah satu hasil dari keteraturan dan disiplin. Ia pandai membagi waktu dan 

melaksanakannya secara teratur dan disiplin terhadap pembagian waktu yang 

sudah ditetapkannya sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang, prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi mahasiswa pendidikan 

Ekonomi angkatan 2007 FKIP Unila pada semester ganjil tahun ajaran 2008/2009 

jelas belum menunjukkan hasil yang baik. Sebenarnya banyak hal yang 

menyebabkan ini terjadi. Tetapi, secara garis besar, masalah ini disebabkan oleh 

rendahnya minat belajar mahasiswa terhadap Mata Kuliah Matematika Ekonomi, 

buruknya kebiasaan belajar, dan kurang memadainya sarana belajar serta kurang 

memanfaatkan sarana belajarnya secara optimal.  

 

b. Mata Kuliah Matematika Ekonomi 

 

 

Matematika berperan sebagai ilmu pengetahuan pembantu yang ampuh bagi ilmu 

pengetahuan yang lainnya, terutama ilmu pengetahuan eksak. Namun dalam 

perkembangannya Matematika kini berperan juga dalam penyajian ilmu-ilmu 

pengetahuan sosial, termasuk Ilmu Ekonomi. Peran ini kian lama kian meluas dan 

mendalam. 
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Matematika merupakan alat penyederhanaan penyajian dan pemahaman masalah. 

Dengan menggunakan bahasa matematik, suatu masalah dapat menjadi lebih 

sederhana untuk disajikan, dipahami, dianalisa dan dipecahkan. Sebagai sebuah 

ilmu yang berkembang, Ekonomi tak luput dari hasrat untuk menerapkan 

matematika dalm bahasan-bahasannya. Berbagai konsep Matematika kini menjadi 

alat analisis yang penting bagi Ilmu Ekonomi (Dumairy, 2003:ix). 

 

Matematika Ekonomi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP 

Universitas Lampung merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh.  Mata 

kuliah ini bertujuan agar mahasiswa menguasai dasar-dasar matematika dan dapat 

menerapkannya untuk menganalisis peristiwa-peristiwa ekonomi. Cakupan materi 

perkuliahan meliputi: teori himpunan dan sistem bilangan, deret, pendekat, akar 

dan logaritma, fungsi linier dan non-linier, diferensial, integral dan matriks 

(Panduan Penyelenggaraan FKIP Unila, 2006:69). 

 

Teori Himpunan dan Sistem Bilangan 

 

Himpunan adalah suatu gugusan atau kumpulan dari sejumlah objek. Objek-objek 

suatu himpunan sangan bervariasi, bisa berupa orang-orang tertentu, hewan-

hewan tertentu, tanaman-tanaman tertentu, benda-benda tertentu, buku-buku, 

angka-angka dan sebagainya (Dumairy, 2003:3). Secara umum bilangan dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu bilangan nyata dan bilangan khayal. Bilangan 

nyata dibagi lagi menjadi bilangan irrasional dan bilangan rasional. Sedang 

bilangan rasional dikelompokkan lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan 

pecahan/desimal. Pembagian jenis bilangan dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.1 

di bawah ini.  
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Bilangan 

B. Nyata 

B. Irrasional 

B Khayal 

B. Rasional 

B. Bulat 

B. Desimal 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan pembagian jenis bilangan 

 

Deret, Akar, Pangkat, dan Logaritma 

 

Dumairy (2003) memberikan pengertian tentang deret, akar, pangkat dan 

logaritma sebagai berikut:  

Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi 

kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang membentuk sebuah deret 

dinamakan suku. 

Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya 

perkalian bilangan yang sama secara beruntun. 

Akar dari sebuah bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan tersebut 

berkenaan dengan pangkat akarnya. 

Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan/ 

atau pengakaran. Logaritma dapat dipakai untuk menyederhanakan operasi-

operasi perkalian, pembagian, pencarian pangkat dan penarikan akar. 

 

Fungsi Linier dan Non-Linier 

Penggambaran fungsi linier adalah yang paling mudah dilakukan. Sesuai dengan 

namanya, setiap fungsi linier akan menghasilkan sebuah garis lurus (boleh juga 



 14 

disebut kurva linier) jika digambarkan. Sedangkan, penggambaran fungsi non-

linier tidak semudah fungsi linier. Masing-masing fungsi non-linier mempunyai 

bentuk khas mengenai kurvanya, sehingga harus diamati kasus demi kasus 

(Dumairy: 2003). 

 

Diferensial, Integral dan Matriks 

Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan 

perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. 

Integral dalam kalkulus dikenal dengan dua bentuk yaitu integral tertentu 

(Definite Integral) dan integral tak-tentu (Indefinite Integral). Integral tak-tentu 

merupakan kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan 

dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari 

fungsinya diketahui. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang 

berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit 

dari area tersebut sudah tertentu. 

 

Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan 

kolom yang membentuk suatu persegi panjang, serta termuat di antara sepasang 

tanda kurung. Matriks dapat digunakan untuk merumuskan berbagai masalah         

– terutama masalah bisnis dan ekonomi – secara singkat dan jelas, untuk 

kemudian memecahkannya dengan cara yang singkat dan mudah (Dumairy: 

2003). 
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2.  Minat Belajar Mahasiswa 

 

 

Dalam proses belajar, minat merupakan suatu kekuatan yang membuat sesearang 

tertarik dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu. Minat 

belajar mahasiswa merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pencapaian 

prestasi belajar mahasiswa secara optimal. Minat timbul pada diri seseorang 

apabila ia memiliki ketertarikan terhadap sesuatu dan berkeinginan untuk 

mendapatkannya. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Slameto (2003:180) menjelaskan arti minat sebagai 

berikut:  

”minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat. Minat tidak dibawa sejak 

lahir melainkan diperoleh kemudian”.  

 

 

Surya (2004:7) juga menambahkan pengertian minat secara sederhana yaitu suatu 

keinginan memposisikan diri pada pencapaian pemuasan kebutuhan psikis 

maupun jasmani. Minat merupakan pendorong bagi kita untuk melakukan apa 

yang kita inginkan. Sesuatu yang tidak memuaskan keinginan kita tentu akan 

membosankan bagi kita. 

 

Minat belajar mahasiswa adalah salah satu faktor yang berperan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Tanpa adanya minat belajar, sulit bagi mahasiswa untuk 

mempunyai prestasi belajar yang optimal, atau sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Sejalan dengan hal ini, Dradjat (2000:26) menyatakan: ”Titik 

permulaan dalam mengajar yang berhasil adalah membangkitkan minat anak 
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didik, karena rangsangan tersebut membawa kepada senangnya anak didik 

terhadap pelajaran dan meningkatkan kepentingan mata pelajaran bagi mereka, di 

samping perasaan mereka, kegiatan mereka ingin mendapatkan manfaat dari 

pekerjaan dan kegiatannya”. 

 

Dengan demikian jelas bahwa minat belajar mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar. Maka penting sekali dalam belajar, minat 

belajar ditumbuh-kembangkan guna tercapainya prestasi belajar secara optimal. 

 

Sebagaimana penjelasan yang diungkapkan oleh Djamarah (2008: 166), tingginya 

minat belajar mahasiswa dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: 

1. tertarik dengan materi perkuliahan. 

2. selalu bersemangat mengkuti perkuliahan. 

3. merasa senang jika mendapat tugas perkuliahan. 

4. merasa sedih jika tidak dapat mengikuti perkuliahan 

5. merasa kecewa jika dosen bersangkutan tidak dapat hadir memberikan 

perkuliahan. 

6. sering bertanya tentang materi perkuliahan jika kurang mengerti. 

7. selalu senang jika mengikuti ujian untuk mengetahui seberapa tinggi 

kemampuannya menguasai materiperkuliahan. 

8. selalu berusaha memahami pelajaran yang diperoleh saat perkuliahan. 

9. merasa betah belajar dikelas saat kuliah berlangsung. 

10. selalu mengerjakan tugas individu secara mandiri. 
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Berdasarkan uraian di atas, minat belajar dapat diartikan sebagai suatu sikap 

keingin-tahuan, rasa tertarik dan senang, serta perhatian yang menyeluruh 

terhadap proses belajar yang menciptakan rasa senang mengikuti dan mempelajari 

suatu pelajaran tanpa ada rasa terpaksa. Mahasiswa yang memiliki minat belajar 

akan merasa senang dalam belajar  sehingga ia akan memusatkan perhatiannya 

pada pelajaran yang diminatinya tersebut. Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan prestasi belajar yang baik 

 

3.  Kebiasaan Belajar 

 

Berbeda halnya dengan belajar pada waktu sekolah menengah,  belajar di 

perguruan tinggi memiliki keunikan terendiri. Mahasiswa diberi kesempatan 

seluas-luasnya dalam berpikir, bereksperimen dan bekreatifitas. Di perguruan 

tinggi, mahasiswa dianggap sebagai manusia dewasa, yang tahu akan 

kebutuhannya dan tahu aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kemampuan 

mahasiswa untuk mengatur kebutuhannya dengan baik dan menjalankan aturan 

yang berlaku dengan benar, akan sangat mendukung keberhasilan belajarnya.  

 

Slameto (2003:82) mengatakan bahwa ”belajar bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan”. Untuk mencapai tujuan 

tersebut manusia melewati sebuah proses belajar dengan menggunakan berbagai 

cara. Cara-cara yang digunakan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. Dan lebih 

lanjut Slameto menegaskan bahwa ”kebiasaan belajar juga akan mempengaruhi 

belajar itu sendiri”.  
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Suprapto (2006:22) mendefinisikan ”kebiasaan belajar sebagai perilaku manusia 

yang berkaitan dengan cara belajar yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke 

waktu tanpa pemakaian banyak pikiran sadar yang ditujukan untuk keberhasilan 

mereka belajar di perguruan tinggi”. Lebih lanjut, dalam bukunya, Slameto 

(2003:82) membagi kebiasaan belajar menjadi lima komponen. 

 

a). pembuatan jadwal dan pelaksanaannya 

Seluruh kehidupan manusia pada hakikatnya bergelut dalam dimensi waktu. 

Karena manusia berada dalam lingkaran waktu, semua aktivitas yang     

dilakukannya bermula dan berkesudahan dalam waktu. Mahasiswa adalah 

manusia, maka mereka tidak bisa menghindarkan diri dari masalah waktu. 

Masalah pengaturan waktu inilah yang menjadi persoalan bagi mahasiswa. 

Banyak mahasiswa yang mengeluh karena tidak bisa membagi waktu dengan 

tepat dan baik. Akibatnya waktu yang seharusnya dimanfaatkan terbuang 

dengan percuma. Oleh karena itu, amatlah penting bagi mahasiswa untuk 

mengatur waktu belajarnya dengan membuat jadwal. Jadwal adalah 

pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang 

setiap harinya. Jadwal juga berperan penting dalam belajar. Agar pelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan berhasil, perlulah seorang mahasiswa 

mempunyai jadwal yang baik dan melaksanakanya dengan teratur/disiplin. 

Membuat jadwal pelajaran tidak perlu ideal, dalam bentuk sederhana dan 

sesuai dengan kemampuan saja sudah cukup. Asalkan pelaksanaannya dapat 

efektif dan fleksibel sehingga mudah disesuaikan dengan keadaan. 
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Djamarah (2002:19) memberikan acuan tentang cara membuat jadwal 

pelajaran yang baik sebagai berikut: 

1. memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan tidur, 

belajar, makan, mandi, olahraga, dan lain-lain. 

2. menyelidiki dan menentukan waktu yang tersedia setiap hari. 

3. merencanakan penggunaan belajar itu dengan cara menetapkan jenis-jenis 

mata pelajarannya dan urutan-urutan yang seharusnya dipelajari. 

4. menyelidiki waktu-waktu mana yang dapat dipergunakan untuk belajar 

dengan hasil terbaik. Sesudah waktu itu diketahui, kemudian dipergunakan 

untuk mempelajari pelajaran yang dianggap sulit. Pelajaran yang dianggap 

mudah dipelajari pada jam belajar yang lain. 

5. berhematlah dengan waktu, setiap siswa/mahasiswa janganlah ragu-ragu 

untuk memulai pekerjaan termasuk belajar 

 

b). membaca dan membuat catatan 

 Membaca buku merupakan keharusan dan tuntutan. Sedangkan bagi 

mahasiswa, membaca merupakan suatu kebiasaan yang baik, dapat menunjang 

keahlian profesionalnya kelak setelah menyelesaikan pendidikan di bangku 

perguruan tinggi. Hampir sebagian kegiatan belajar adalah membaca. Maka 

dari itu, membaca sangat besar peranannya dalam belajar. Agar dapat belajar 

dengan baik maka perlulah membaca dengan baik. Untuk dapat membaca 

dengan baik, juga perlu membuat catatan yang baik dan rapi. Catatan yang 

baik, rapi, lengkap, dan teratur akan menambah semangat dalam belajar 

karena tidak terjadi kebosanan. Sebaliknya catatan yang tidak jelas, semrawut, 
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lusuh dan tidak lengkapa.kan menimbulkan rasa bosan dalam membaca,  

hingga pukulelajar menjadi kacau. 

  

c).  mengulangi bahan pelajaran 

 Mempelajari kembali bahan pelajaran yang telah dipelajari sewaktu 

perkuliahan berlangsung besar pengaruhnya dalam belajar. Agar dapat 

mengulang pelajaran yang telah dipelajari dengan baik, maka perlulah 

disediakan waktu untuk mengulang dan memanfaatkan waktu itu dengan 

sebaik-baiknya. 

 

 Mengulangi bahan pelajaran bisa dilakukan pada malam, pagi, atau sore hari. 

Pada waktu malam hari, waktu yang baik adalah selesai shalat maghrib atau 

sekitar pukul 19.00 hingga pukul 22.00. Pada pagi hari, waktu yang 

disarankan adalah sekitar pukul 04.30 sampai pukul 06.00, sedangkan pada 

waktu sore hari, waktu yang baik sekitar pukul 16.00  sampai pukul 18.00. 

 

d).  konsentrasi 

 Slameto (2003:86) mengatakan bahwa ”Konsentrasi merupakan pemusatan 

pemikiran terhadap suatu hal dengan menyampingkan semua hal lainnya yang 

tidak berhubungan. Dalam belajar konsentrasi berarti pemusatan pikiran 

terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal lainnya 

yang tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut”. 

 

 Ada banyak penyebab mahasiswa tidak dapat berkonsentrasi saat belajar. 

Djamarah (2002:16), mengutip pendapat Hasbullah Thabrany, membagi dua 
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penyebab pelajar atau mahasiswa tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, 

yaitu: 

1. Gangguan dari dalam atau internal misalnya tekad yang kurang kuat untuk 

belajar, sifat emosi, sifat mudah marah dan benci, haus, lapar, kurang sehat 

badan, target kerja yang tidak realistis, masalah pribadi dengan pacar, 

orang tua atau guru. 

2. gangguan dari luar misalnya suara gaduh, tidak tersedianya alat keperluan 

belajar, foto pacar, foto bintang film, kondisi kamar, meja, kursi, suhu 

kamar, ruang belajar, cara menyusun jadwal belajar, dan urutan belajar. 

 

e).  mengerjakan tugas dan latihan 

 Agar berhasil dalam belajar, perlulah mengerjakan tugas dan latihan dengan 

sebaik-baiknya. Tugas dan latihan ini mencakup tugas rumah, kuis, ujian 

tengah semester, dan ujian semester. Semua tugas yang diberikan oleh dosen 

harus dilaksanakan dan diselesaikan tepat pada waktunya. Tugas yang 

diselesaikan lebih awal adalah lebih baik daripada menunda-nunda 

penyelesaiannya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa menyelesaikan tugas 

jauh-jauh hari memudahkan mengadakan perbaikan jika terjadi kesalahan di 

dalamnya. 

 

Dimyati dan Mudjiono (2006:246) mengungkapkan selain kebiasaan yang baik, 

ada juga kebiasaan belajar yang buruk antara lain berupa belajar hanya pada akhir 

semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempetan belajar, bersekolah 

hanya untuk bergengsi, datang terlambat bergaya pemimpin, bergaya jantan 

seperti merokok, sok menggurui teman yang lain, dan bergaya minta belas kasihan 
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tanpa belajar. Hal-hal ini sebaiknya dihilangkan dari dalam diri mahasiswa agar 

dapat belajar dengan baik sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu prestasi 

belajar yang baik pula. 

 

Kebiasaan belajar mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebiasaan 

belajar di rumah dan kebiasaan belajar di kampus. Kebiasaan belajar di rumah 

meliputi belajar dengan jadwal yang teratur, mengulangi bahan pelajaran di 

rumah, sering membaca buku-buku referensi yang berhubungan dengan pelajaran, 

selalu membaca buku wajib yang dianjurkan oleh dosen yang bersangkutan, dan 

selalu menggunakan waktu luang untuk belajar. Sedangkan, kebiasaan belajar di 

kampus meliputi masuk kuliah tepat waktu, duduk di kursi depan, mencatat hal-

hal penting yang belum jelas, bertanya jika ada waktu untuk bertanya, 

mendengarkan ceramah dosen tentang pelajaran saat kuliah, mencatat penugasan 

dari dosen, mengadakan diskusi kelompok, menyelesaikan tugas dan latihan tepat 

waktu, dan membahas hasil kuliah dengan teman serta memanfaatkan 

perpustakaan kampus untuk mencari referensi untuk penyelesaian tugas kuliah.  

 

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ”kebiasaan belajar adalah 

suatu perilaku dalam belajar yang secara rutin dilakukan tanpa perlu dipikirkan 

dan sudah terpatri dalam diri seseorang untuk melakukannya secara kunsisten dari 

waktu ke waktu. 
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4.  Sarana Belajar 

 

Untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa secara optimal, 

ketersediaan sarana belajar yang memadai sangatlah berperan. Dengan tersedianya 

sarana belajar yang memadai maka seorang mahasiswa akan lebih baik 

konsentrasinya terhadap semua mata kuliah yang dipelajari. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:249) yang termasuk sarana pembelajaran 

meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium, dan berbagai 

media pengajaran lainnya. Ini berarti untuk memiliki sarana belajar yang 

memadai, mahasiswa paling tidak harus memiliki buku pelajaran atau buku wajib, 

buku-buku penunjang, alat belajar, dan media belajar yang memadai. Terlepas 

dari hal ini, peran perpustakaan kampus juga tidak kalah pentingnya. Untuk 

mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, perpustakaan menyediakan beragam 

referensi yang dapat menunjang kesempurnaan tugas-tugas perkuliahan yang 

dikerjakan oleh mahasiswa sehingga tugas-tugas tersebut mendapat nilai yang 

baik.  

 

1. Buku pelajaran / buku wajib 

Dalam setiap mata kuliah, dosen menyarankan nuntuk memiliki buku 

pelajaran atau buku pegangan wajib yang harus dipelajari. Buku-buku yang 

dianjurkan tersebut terkadang menjadi pedoman materi perkuliahan dan acuan 

dalam memberikan evaluasi. Oleh karena itu, memiliki buku pelajaran atau 

buku pegangan wajib besar perannya dalam menentukan hasil belajar 

mahasiswa. 
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2. Buku-buku bacaan / buku penunjang 

Di samping memiliki buku pokok, sebagai referensi, buku-buku bacaan 

lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah juga memiliki andil yang penting. 

Karena pengetahuan sifatnya selalu berkembang, maka belajar tidaklah hanya 

cukup mengandalkan buku pokok dan materi yang diberikan oleh dosen mata 

kuliah yang bersangkutan. Dibutuhkan pula referensi lain yang berhubungan  

dengan mata kuliah tersebut. Sehingga mahasiswa secara umum memiliki 

pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai hal-hal yang dipelajari. 

 

3. Alat dan fasilitas belajar 

Alat dan fasilitas belajar merupakan kelengkapan belajar mahasiswa yang 

dimiliki mahasiswa baik di rumah maupun di kampus. Untuk menunjang 

proses belajar yang efektif, alat dan fasilitas belajar haruslah memadai. Alat-

alat belajar mahasiswa meliputi alat-alat tulis, buku catatan, kalkulator, dan 

sebagainya. Fasilitas belajar seperti tersedianya ruang belajar yang memadai 

baik di rumah maupun di kampus, tersedianya perpustakaan kampus, alat 

peraga dalam belajar dan sebagainya. 

 

4. Media belajar 

Belajar di perguruan tinggi merupakan proses belajar yang kompleks. Untuk 

menunjang pembelajaran yang efektif diperlukan media dalam proses 

pembelajaran tersebut. Pemenfaatan media dalam pembelajaran 

memungkinkan mahasiswa mudah memahami materi yang sedang dipelajari. 

Pada dasarnya pemilihan media yang efektif dalam pembelajaran seyogyanya 

disesuaikan dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai.  
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Sebagaimana dikatakan oleh Ely, yang dikutip Sadiman dkk (2005:85), bahwa 

pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya bahwa media 

merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Beberapa 

media yang sering dipakai dalam proses pembelajaran Matematika Ekonomi 

pada Program Studi Pendidikan Ekonomi antara lain  media OHP/OHT dan 

LCD Proyektor.  

 

Memiliki sarana belajar yang memadai, mahasiswa diperkirakan akan memiliki 

prestasi belajar yang baik pula. 

 

B.  Kerangka Pikir 

 

Prestasi belajar yang dicapai oleh mahasiswa di perguruan tinggi adalah sebuah 

hasil kerja keras belajarnya. Ada kalanya prestasi belajar itu tinggi namun ada 

kalanya juga prestasi belajar itu menurun. Hal ini terjadi karena banyak faktor, 

baik yang sifatnya intern maupun faktor yang datang dari luar/ekstern.  

 

Minat belajar merupakan rasa keinginan dan kemauan yang kuat untuk belajar 

sehingga membuat seseorang menjadi lebih bergairah dan terarah dalam mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan. Dengan adanya minat belajar tersebut, mahasiswa 

akan tertarik dan berkeinginan tinggi serta bersemangat untuk melakukan aktivitas 

belajar, sehingga hasil belajar dapat dicapai secara optimal. 

 

Faktor lain yang diduga memiliki hubungan dengan tercapainya prestasi belajar 

adalah masalah kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang baik diyakini akan 

mempermudah mahasiswa dalam belajar karena ia terbiasa dalam belajar dengan 

disiplin, teratur, tekun dan dapat mengatur waktunya secara efektif. 
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r1 

r2 

r3 

R 

Selain dua faktor di atas, sarana belajar memiliki peran yang sangat besar terhadap 

belajar itu sendiri. Karena belajar merupakan suatu proses, maka peran sarana 

belajar amatlah penting. Ada minat belajar yang kuat, memiliki kebiasaan belajar 

yang baik serta ketersediaan sarana belajar yang memadai, diperkirakan akan 

membantu mahasiswa mendapatkan hasil belajar. Maka dari itu, diperkirakan 

bahwa niat, kebiasaan dan sarana belajar erat kaitannya dengan pencapaian 

prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, 

maka kerangka pikir korelatif dalam penelitian ini adalah sebagai beriku : 

   

 

 

 

 

Gambar 2.2 Paradigma pemikiran korelatif antara X1 dengan Y, 

X2 dengan Y, X3 dengan Y, dan X1, X2, dengan Y. 

 

 

Seorang mahasiswa yang memiliki minat belajar yang tinggi terhadap suatu 

pelajar, kemudian ia memiliki kebiasaan pelajar yang baik serta dilengkapi dengan 

sarana belajar yang memadai kemungkinan besar akan memiliki prestasi belajar 

yang baik pula. 

 

 

 

 

Minat Belajar 

(X1) 

Prestasi Belajar 

Matematika Ekonomi 

(Y) 

Kebiasaan 

Belajar (X1) 

Sarana Belajar 

(X1) 
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C.  Hipotesis 

 

Bertolak dari kerangka pikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 

Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lampung pada 

semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

2. Ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas 

Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

3. Ada hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar  Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas 

Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

4. Ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan prestasi 

belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 

2008/2009. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yaitu suatu metode dalam penelitian 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008:11). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto yang mengambil 

sampel dari populasi.  Penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut 

(Sugiyono, 2004:7). 

B. Populasi dan Sampel 

1.   Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:117). Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila Angkatan 

2007. 
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2.   Sampel 

Sugiyono (2008:118) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena jumlah populasi dalam 

penelitian ini hanya berjumlah 45 mahasiswa saja, maka sampel yang diambil 

adalah seluruh populasi  tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi dengan menggunakan sampel jenuh. 

 

C .    Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1.   Variabel Independen atau Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.   Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah minat belajar (X1), kebiasaan belajar (X2), dan 

sarana belajar (X3). 

2.   Variabel Dependen atau Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika ekonomi (Y) yaitu 

DAK mata kuliah matematika ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP 

Unila pada semester ganjil Tahun Ajaran 2008/2009. 
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D.  Definisi Operasional Variabel 

Tabel 2.  Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 
Konsep 

Variabel 
Indikator Sub indikator Skala 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minat 

belajar 

(X1) 

Minat 

adalah suatu 

rasa lebih 

suka dan 

rasa 

ketertarikan 

pada suatu 

hal atau 

aktivitas 

tanpa ada 

yang 

menyuruh 

 Rasa 

tertarik, 

senang dan 

bersema-

ngat untuk 

belajar                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan 

belajar 

 Tertarik 

dengan materi 

perkuliahan 

 Selalu 

bersemangat 

mengikuti 

materi 

perkuliahan 

 Merasa 

senang jika 

mendapat 

tugas 

perkuliahan 

 Merasa sedih 

jika tidak 

dapat 

mengikuti 

perkuliahan 

 Merasa 

kecewa jika 

dosen 

bersangkutan 

tidak dapat 

hadir 

memberikan 

perkuliahan 

 Selalu senang 

mengikuti 

ujian untuk 

mengetahui 

seberapa 

tinggi 

kemampuanny

a menguasai 

materi 

perkuliahan 

 Merasa betah 

belajar di 

kelas saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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kuliah 

berlangsung 

 Selalu 

berusaha 

memahami 

pelajaran yang 

diperoleh saat 

kuliah 

 Selalu 

bertanya 

kepada dosen 

apabila  

mendapatkan 

hal hal yang 

sulit 

dimengerti  

 Suka 

kengerjakan 

tugas individu 

secara mandiri 

tanpa 

mencontek 

tugas teman 

2 Kebiasan 

belajar 

(X2) 

Perilaku 

belajar yang 

konsisten 

dari waktu 

ke waktu 

tanpa 

pemakaian 

banyak 

pikiran 

sadar yang 

ditujukan 

untuk untuk 

keberhasila

n mereka 

belajar di 

perguruan 

tinggi. 

 Pembuatan 

jadwal dan 

pelaksanaa

nnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyelidiki 

waktu-waktu 

mana yang 

dapat 

dipergunakan 

untuk belajar 

hasil terbaik. 

 Merencanakan 

penggunakan 

waktu belajar 

itu dengan 

cara 

menetapkan 

jenis-jenis 

mata 

pelajarannya 

dan urutan-

urutan  yang 

seharusnya 

diperlajari. 

 Menyelidiki 

dan 

menentukan 

waktu yang 

tersedia setiap 

Ordinal 
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 Membaca 

dan 

membuat 

catatan 

 

 

 Mengulangi 

bahan 

pelajaran 

 

 

 Konsentrasi 

 

 

 

 

 

 Mengerjaka

n tugas dan 

latihan 

hari. 

 Memperhitun

gkan waktu 

setiap hari 

untuk  

keperluan-

keperluan 

tidur, belajar, 

makan, 

mandi, 

olahraga, dan 

lain-lain. 

 Memiliki 

catatan yang 

lengkap. 

 Sering 

membaca 

catatannya. 

 Mempelajari 

kembali 

pelajaran 

setelah di 

rumah. 

 Mampu 

memusatkan 

perhatian 

terhadap 

pelajaran yang 

dipelajari. 

 Mengerjakan 

tugas secara 

mandiri. 

 Mengerjakan 

soal-soal 

latihan tanpa 

menconcek. 
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3 Sarana 

Belajar 

(X3) 

Sarana 

belajar 

merupakan 

Perangkat 

yang 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

belajar. 

 Buku 

pelajaran/ 

buku wajib 

 

 

 Buku 

bacaan/ 

buku 

penunjang. 

 

 

 Alat dan 

falilitas 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Media 

belajar.  

 Memiliki 

buku-buku 

wajib yang 

dianjurkan 

oleh dosen. 

 Memiliki 

buku referensi 

lain selain 

buku wajib. 

 

 

 Memiliki alat 

belajar yang 

lengkap. 

 Memiliki alat 

belajar yang 

lengkap. 

 Memiliki 

fasilitas 

belajar yang 

memadai. 

 Menggunakan 

media dalam 

belajar.  

Ordinal 

4. Prestasi 

Belajar (Y) 
Prestasi 

belajar 

adalah 

penguasaan 

pengetahua

n atau 

keterampila

n yang 

dikembangk

an oleh 

mata 

pelajaran, 

lazimnya 

ditunjukkan 

dengan nilai 

tes atau 

angka yang 

diberikan 

oleh guru. 

Nilai mata 

kuliah 

Matematika 

Ekonomi. 

DAK mata 

kuliah 

Metematika 

Ekonomi 

mahasiswa 

Program Studi 

Pendidikan 

Ekonomi 

Angkatan 2007 

tahun ajaran 

2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 
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E.    Teknik Pengumpulan Data 

1.    Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk mejawab secara terulis pula 

oleh responden (Margono, 2000: 167).  

Angket ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai minat, kebiasan, 

dan sarana belajar matematika ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 FKIP Unila Pada semester ganjil tahun ajaran 2008/2009 

2.    Interview (Wawancara) 

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan,            

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk      

memperoleh informasi dari terwawancara. (Arikunto, 2006:155).  Teknik 

interview digunakan untuk mendapatkan data berupa prestasi belajar ekonomi 

siswa, dan jumlah siswa serta kendala-kendala saat belajar. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. 

3.    Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai 

prestasi belajar matematika ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 

2007 FKIP Unila Pada semester ganjil tahun ajaran 2008/2009 
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 F.    Uji Persyaratan Instrumen 

Pengujian instrument dalam penelitian ini dilakukan melalui komputerisasi 

dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program and Service Solution). 

1   Uji Validitas Angket 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen.  Untuk menguji tingkat validitas tes dan angket digunakan rumus 

Korelasi Product Moment, yaitu: 

 

r xy  = 
  

     2222  







YYnXXn

YXXYn
 

 

Keterangan: 

r xy   = koefisien korelasi antara variabel X dan variebel Y 

n  = jumlah responden 

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total seluruh item 

Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel maka alat pengukuran atau angket 

tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran 

atau angket tersebut tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2006: 275-276). 
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2   Uji Reliabilitas Angket 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini.  Untuk menguji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha, yaitu: 

r11 = 


























t

b

k

k
2

2

1
1 


 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑
2

b  = Jumlah varians butir 

t
2  = Varians total 

Dengan kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel  dengan taraf signifikansi 0,05 

maka pengukuran tersebut reliabeldan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka 

pengukuran tersebut tidak reliabel. 

Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 

indeks korelasi (r) sebagai berikut:   

0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 

0,400 sampai dengan 0,599 = cukup 

0,200 sampai dengan 0,399 = rendah 

0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah 
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G.    Teknik Analisis Data 

Sehubungan data dalam instrumen penelitian ini masih berbentuk ordinal, 

maka digunakan Methode Of Sucsessive Interval (MSI) yaitu suatu metode 

yang digunakan untuk menaikkan atau mengubah tingkat pengukuran dari 

data ordinal menjadi data interval.  

 

Langkah-langkah dalam methode of Successive Interval (MSI) adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan banyaknya frekuensi (Fi) 

b. Menghitung proporsi dengan rumus proporsi (Pi) = 
(n) FrekuensiJumlah 

(Fi) Frekuensi
 

c. Menghitung proporsi komulatif (pk) = pl1  Pi   

d. Menetapkan nilai Z yang diperoleh dari tabel normal buku 

e. Menghitung Scale Value (SV) dengan rumus: 

 SV = 
(AuLL)Limit Lower under  Area - (AuUL)Limit r under Uppe Area

(DaUL)Limit at Upper Density  -(DaLL)limit  Lowermat Density 
 

 

H.     Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui komputerisasi 

dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program and Service 

Solution). Untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga digunakan 

statistik t melalui model korelasi product moment dengan rumus sebagai 

berikut. 
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r xy  = 
  

     2222  







YYnXXn

YXXYn
 

Keterangan: 

r xy   = koefisien korelasi antara variabel X dan variebel Y 

n  = jumlah responden 

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total seluruh item 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H 0  jika r hitung  > r tabel , terima H 0  jika r hitung  

> r tabel , untuk dk distribusi t diambil n – 2 dengan 05,0 . 

Untuk menghitung hipotesis keempat digunakan rumus korelasi ganda dengan 

tiga prediktor, yaitu sebagai berikut. 

321 xxxR =
2

321

3213213

22

2

2

1

1

.2

xxx

xxxyxyxyxyxyx

r

rrrryxrrr




 

Keterangan: 

321 xxyxR  = Korelasi antara variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama 

dengan variabel Y 

1yxr         =   Korelasi product moment antara X 1  dan Y 

2yxr        =   Korelasi product moment antara X 2  dan Y 

3yxr        =   Korelasi product moment antara X3 dan Y 

321 xxxr    =   Korelasi antara X1, X2, dan X3 
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Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ganda dihitung dengan statistik 

F dengan menggunakan rumus sebagai berikut.  

F h = 
   1/1

/
2

2

 knR

kR
 

Keterangan: 

R   =  Koefisien korelasi ganda 

k   =  Jumlah varians independent 

n   =  Jumlah anggota sampel 

Kriteria pengujian tolak H 0  jika F hitung  > F tabel , terima H 0  jika F hitung  < F tabel , 

dimana distribusi F tabel  untuk dk pembilang k dan dk penyebut (n-k-1) dengan 

05,0 .  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Program Studi Pendidikan Ekonomi 

 

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung saat ini berasal dari 

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) persiapan negeri yang didirikan 

oleh beberapa pejabat daerah dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk 

menanggulangi kekurangan tenaga kerja guru baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif.  IKIP persiapan negeri ini didirikan pada bulan September 1964 dan 

awal perkuliahan dimulai pada tahun 1966/1967. 

 

Pada tahun akademik 1966/1967 status IKIP persiapan negeri ini berubah menjadi 

IKIP Jakarta Cabang Tanjung Karang dan dalam waktu yang relatif singkat 

berdasarkan S.K. DirJen Perguruan Tinggi No. 1 tahun 1968 tanggal 25 Januari 

1968 IKIP Negeri Jakarta Cabang Tanjung Karang diintegrasikan  ke Universitas  

Lampung menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Keguruan (FK) dan Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP).  Fakultas Keguruan terdiri dari Jurusan  Civic Hukum, 

Ekonomi Perusahaan, Sejarah, Geografi, Bahasa Indonesia, dan Matematika.  

Sedangkan, Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri dari Jurusan Pendidikan Umum. 

Selama masa transisi tahun 1968, banyak hal yang perlu dipersiapkan menyangkut 

masalah-masalah kelembagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, 
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ketenagakerjaan (dosen dan karyawan) untuk kedua fakultas baru di lingkungan 

Universitas Lampung.  Realisasi penetapan jurusan-jurusan yang ada pada kedua 

fakultas ini memerlukan proses yang cukup lama oleh pemerintah (Dirjen Perti). 

 

Program Studi Pendidikan Ekonomi didirikan pada tahun 1966/1967 oleh Drs. 

Hafni Muqodam, M. S. (Alm), dkk.  Sejak berdirinya Program Studi Pendidikan 

Ekonomi mengalami beberapa kali perubahan nama.  Pada tahun 1966/1967 

bernama Jurusan Ekonomi Perusahaan pada IKIP Jakarta Cabang Tanjung Karang 

dan pada tahun 1969 jurusan ini bernaung di bawah Fakultas Keguruan (FK) 

Universitas Lampung.  Selanjutnya, berdasarkan PP No. 5 tahun 1980 dan Kepres 

No. 43 tahun 1982 tanggal 7 September 1982, kedua fakultas tersebut digabung 

yang kini menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Lampung. 

 

Pada tahun 1982 berdasarkan Kepres No. 43 tahun 1982, Jurusan Ekonomi 

Perusahaan pada Fakultas Keguruan Universitas Lampung berganti nama menjadi 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Perusahaan yang tergabung dalam Jurusan 

Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung.  Pada tahun 1985 terjadi pergantian 

nama program studi menjadi Program Studi Akuntansi dan pada tahun 1996 

berubah menjadi Program Studi Pendidikan Dunia Usaha yang berlangsung dalam 

jangka waktu yang cukup singkat karena pada tahun 1997 terjadi perubahan nama 

menjadi Program Studi Pendidikan Ekonomi dan berlangsung hingga sekarang.  

Di tahun 2005 Program Studi Pendidikan Ekonomi membagi dua kelas 

perkuliahan, yaitu Kelas Reguler dan Kelas Non Reguler dan berlangsung hingga 
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akhir tahun ajaran 2007.  Pada tahun 2008, Kelas Non Reguler berganti nama 

menjadi Reguler Mandiri dan berlangsung sampai sekarang. 

 

Selama perjalanan kepemimpinannya, program studi ini secara berturut-turut 

dipimpin oleh Drs. Mas’ud Yusuf, M. Pd., Drs. Rusdi Djalili, Drs. Wiyono, Drs. 

Eddy Purnomo, M. Pd., Drs. Darwin Bangun, M. Si., Drs. Nurdin, M. Si., Drs. 

Yon Rizal, M. Si., dan sejak Mei 2009 dipimpin oleh Drs. Nurdin, M. Si. Program 

studi Pendidikan Ekonomi pada saat pertama kali dibuka memiliki empat dosen 

tetap dan beberapa orang dosen luar biasa.  Dalam perkembangannya sampai pada 

tahun 2006/2007 telah memiliki 12 orang dosen dengan kualifikasi 2 orang dosen 

sebagai kandidat Doktor  (S3 dalam proses), 4 orang dosen pendidikan (S2), 2 

orang dosen tahap penyelesaian pendidikan S2, dan 4 orang dosen pendidikan 

(S1). Jumlah mahasiswa aktif pada program studi Ekonomi sampai dengan tahun 

2006 berjumlah sekitar 300 orang. 

 

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Pendidikan Ekonomi 

 

a) Visi  

 

Program Studi Pendidikan Ekonomi memiliki visi: Menjadikan Program Studi 

Pendidikan Ekonomi mampu menyiapkan tenaga pendidikan yang memiliki 

kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan professional serta memiliki jiwa 

pengabdian dan komitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan. 
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b) Misi 

Kerangka Visi yang telah dirumuskan dan tersebut di atas menjadikan Program 

Studi Pendidikan Ekonomi memiliki Misi: 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, disiplin dan 

bertanggungjawab dengan ditopang oleh penerapan ICT. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan penghabdian  kepada masyarakat 

terutama yang       sesuai dengan karakteristik program studi sehingga 

dapat menunjang mutu lulusan. 

3. Menggalang kerjasama kemitraan yang sinergis dengan  stakeholders 

dalam rangka menjaga kualitas lulusan hinggga sesuai dengan kebutuhan. 

4. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, disiplin dan 

bertanggungjawab dengan ditopang oleh penerapan ICT. 

5. Menyelenggarakan penelitian dan penghabdian  kepada masyarakat 

terutama yang sesuai dengan karakteristik program studi sehingga dapat 

menunjang mutu lulusan. 

6. Menggalang kerjasama kemitraan yang sinergis dengan  stakeholders 

dalam rangka menjaga kualitas lulusan hinggga sesuai dengan kebutuhan. 

 

c) Tujuan  

 

1. Menghasilkan lulusan yang professional dan berkomitment tinggi 

2. Meningkatkan kerjasama antar sivitas akademika di lingkungan Program  

Studi dan Jurusan  

3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai 

4. Meningkatkan proses pembelajaran berbasis ICT 
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5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan 

6. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha.  

 

d) Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

 

Sasaran: Dosen, Mahasiswa, alumni, dan stakeholders 

Strategi Pencapaiannya:  

1) Menyusun GBPP dan RPP yang berbasis ICT 

2) Menyusun RPP yang memungkinkan terselenggaranya perkuliahan tanpa 

harus tatap muka 

3) Mensinergiskan bahan ajar dengan materi di SMK, SMA, MA dan  SMP 

 

3.    Kemahasiswaan 

 

Sistem Seleksi. Sistem seleksi mahasiswa dilaksanankan pada tingkat universitas 

melalui dua cara, yaitu (1) jalur tanpa tes (Penelusuran Minat dan Kemampuanan 

Akademis/ PMKA), dan (2) Jalur tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN/SPMB) Program studi meneriama hasil seleksi tersebut sesuai 

dengan daya tampung program studi atau quota yang diberikan oleh Universitas 

pada setriap tahun. Besarnya jumlah peminat dibandingkan daya tampung 

(keketatan 1:14,15) menunjukan bahwa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

cukup popular, hal ini memberikan peluang masukan yang lebih bermutu. 

 

Profil. Mahasiswa Ekonomi masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah 

Umum Asal Provinsi Lampung ( 91,42%), sisanya berasal dari luar Provinsi 

Lampung antara lain Provinsi Banten (1,90%) Jawa Barat (0,95%), Suamtra 
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selatan (2,85%) Jawa Tenagh (2,82%). Skor UMPTN berkisar antara 550-600. 

Nilai English Propiciency Test (NEPT) mahasiswa baru 369,90; kondisi ini 

menunjukan mutu masukan relative rendah. Untuk menghasilkan lulusan yang 

bermutu dengan kondisi masukan yang demikian, maka akan diupayakan 

peningkatan mutu peruses pembelajaran, sarana dan prasarana. Upaya itu 

dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar (Diknas, Depag, Pemko, Pemkab) 

dan mencari dana hibah lainnya. Rata-rata Indeks Prestasi Komulatif lulusan pada 

TA 2000/2001 - 2001/2002 adalah 2,87. hal ini merupakan kekuatan (syarat 

ambang IPK lulusan 2,75), sehimgga lulusan mampu bersing di pasar kerja global. 

Rata-rata lama penulisan skripsi 9,13 bulan (syarat amabang 4-6 bulan), dan rata-

rata lama studi 4,23 tahun (syarat ambang 4,0 tahun) merupakan kelemahan. 

Untuk mengatasi hal tersebut universitas mengambil kebijakan menyelenggarakan 

semester pendek. Selain itu telah dilakuakn revisi kurikulum yang memungkinkan 

mahasiswa untuk menempuh studi lebih singkat yang akan diberlakukan pada 

tahun akademik 2003/2004. jumlah mahasiswa penerima beasiswa hingga TA 

2001/2002 sebanyak 57 orang (25,33%), dan jumlah mahasiswa DO sebanyak 2 

orang (0,06%). 

 

Pelayanan Untuk Mahasiswa. 

a. Bantuan Toturial Yang Bersifat Akademik. Selama ini belum ada 

bantuan tutorial yang bersifat akademik. Pelayanan akademik yang 

dilaksanakan selama ini adalah pembimbingan akademik, yang meliputi; 

konsultasi pengambilan mata kuliah, pengajuan judul skripsi. Pelayanan 

juga diberikan oleh dosen pembimbing akadenik kepada mahsiswa yang 

mengalami kesulitan belajar apabila mahasiswa mengungkapnya. 
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Pelayanan yang paling intensif terjadi pada saat mahasiswa menyelesaikan 

tugas akhirnya yaitu menulis skripsi yang dilakuakan tidak hanya 

dilakukan tidak hanya pada dosen PA tetapi juga dosen pembimbing 

(bukan dosen PA) mulai pengajuan dari masalah penelitian sampai dengan 

penanda tanganan laporan  skripsi.  

b. Informasi dan Bimbingan Karier. Unila telah memiliki Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Jasa Ketenaga Kerjaan (UPTPJK) yang berfungsi 

memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan yang dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun alumni. Dosen PA belum 

melakukan pembimbingan karier, misalnya memberikan pertimbangan 

tentang mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat dan bidang 

pekerjaan yang ingin digeluti setelah lulus. 

c. Konseling Pribadi dan Sosial. Unila telah memiliki UPT Bimbingan dan 

Konseling (BK), namun sosialisasi mekanisme pembimbingan bagi 

mahasiswa yang bermasalah belum ada, sehingga belum dimafaatkan oleh 

mahasiswa. Hal ini merupakan kelemahan, sehingga mahasiswa yang 

bermasalah tidak mendapatkan penyelesaian dari pihak yang berkompeten. 

Peluangnya adalah diperolehnya dana hibah untuk melaksanakan 

bimbingan konseling kepada mahasiswa. 

d. Kegiatan Ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan oleh 

mahasiswa meliputi tiga bidang, yaitu Kegiatan Ilmiah Mahasiswa, 

Kegiatan Sosial Budaya Mahasiswa, dan Kegiatan Mahasiswa Peduli 

Lingkungan. Kegiatan ilmiah mahasiswa yang telah dilakukan adalah; 

seminar daerah, lomba ilmu pengetahuan, lomba karya ilmiah, gebyar 
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Hima, LKMM-TD, KKL, stadium general, lokakarya nasional, studi 

banding, OMLeT, publics, hearing, seminar narkoba, festival. Kegiatan 

Sosial Budaya Mahasiswa yang telah dilakuakn adalah; dekan cup, 

Forsemi, lomba puisi, lomba fashion show daerah, lomba cerita rakyat 

tradisional. Kegiatan Mahasiswa Peduli Lingkungan yang telah dilakukan 

adalah; aksi peduli mahasiswa, gotong royong, kemah bakti mahasiswa, 

penanaman pohon, peringatan hari bumi. Hal ini merupakan kekuatan dan 

menunjukan meningkatnya suasana akademik. 

 

 

4.   Dosen dan Tenaga Pendukung 

 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Unsur sumber daya manusia terdiri dari 

tenaga akademik, mahasiswa, tenaga administrasi. Tugas mengajar disesuaikan 

dengan bidang keahlian, demikian pula penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Mekanisme pembagian tugas mengajar dibicaraan secara terbuka 

dalam rapat program studi dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat dari 

rekan-rekan dosen, demikian juga dalam hal penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Informasi tentang penelitian dan pengabdian disampaikan dalam 

rapat dosen program studi, namun realisasi kegiatan diserahkan kepada masing-

masing dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini menunjukan peningkatan 

suasanan akademik. 

 

Ketersediaan dosen, tenaga administrasi, teknis dan pendukung. Jumlah 

dosen di PS Ekonomi sebanyak 12dosen. Administrasi akademik dilakukan oleh 

empat orang kariawan tetap resourcer sharing dengan tiga program studi lain di 
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jurusan PIPS. Pustakawan di Perpustakan Unila berjumlah 22 orang  resourcer 

sharing dengan jurusan/fakultas lain yang menggunakan perpustakan tersebut. Hal 

ini merupakan kekuatan dari segi efesiensi dan produktivitas, serta managemen 

internal dan organisasi. 

 

Mutu, kualifikasi dan kesesuaian Sumber Daya Manusia. Kualifikasi 

pendidikan dosen tetap jurusan sebagai berikut; 1 orang berkualififikasi S3, 10 

dosen berkualifikasi S2, 1 dosen masing-masing berkualifikasi S1 (syarat ambang 

dosen berkualifikasi S2 empat orang dan S1 dua orang). Tenaga administrasi 

akademik berjumlah empat orang, satu orang berkualifikasi sarjana dan tiga 

berkualifikasi SLTA (syarat ambang tenaga administrasi untuk tingkat universitas 

adalah empat orang D3 dan tiga orang S1). Kualifikasi pustakawan di 

Perpustakaan Unila adalah S2 satu orang, S1 tujuh orang, D3 tiga orang, dan 

SMU lima orang (sarat ambang kualifikasi D3 empat orang dan S1 tiga orang). 

Hal ini merupakan kekuatan dalam hal managemen internal. Peluangnya adalah 

kerjasama dengan instansi lain (Diknas, Depag, dan Pemda). 

 

Kecukupan. Dilihat dari rasio dosen : mahasiswa (1:20,45), maka jumlah dosen 

sudah cukup karena rasio ideal adalah 1:30. Hal ini merupakan kekuatan kerena 

pelayanan kepada mahsiswa menjadi lebih efektif. Jumlah tenaga administrasi 

cukup. Jumlah tenaga kepustakaan cukup. 

 

Pengembangan Staf. Pengembangan staf pengajar program studi Pendidikan 

Ekonomi dalam jenjang akademik dengan cara memberi kesempatan kepada staf 

mengikuti jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, mengikut-sertakan staf dalam 

seminar, lokakarya, pelatihan, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. 
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Demikian juga mengikut-sertakan staf dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Hal ini merupakan kekuatan yang memberikan peluangnya 

bagi dosen untuk mendapatkan dana hibah penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Peraturan Kerja.  Peraturan kerja yang dilakukan mengikuti peraturan akademik 

Universitasa Lamapung. Termasuk memenuhi SWMP (Setara Waktu Mengajar 

Penuh), yaitu 12 sks per minggu. Pada dasarnya peraturan kerja diberlakuakn 

mengikuti peraturan yanga ada dalam Statuta Universitas Lampung. Peraturan 

kerja mengenai penyelenggaraan perkuliahan, kegiatan tatap muka perkuliahan 

(kuliah/praktikum) di Unila dilaksanakan: (1) dari pukul 07.00 samapai 17.00 

untuk kelas regular, (2) menyusun rencana kegiatan tatap muka 

(kuliah/praktikum) dalam satu semester, (3) melaksanakan kuliah dan praktikum 

pada jadwal dan ruang yang telah ditetapakan, (4) menandatangani daftar 

kehadiran mahasiswa. 

 

Kode Etik. Kode Etik bagi warga Unila ditetapkan melalui Keputusan Rektor 

Universitas Lampung No. 3032/J26/PP/2000. kode Etik terdiri dari: Bab I 

Ketentuan Umum, Bab II Norma dan Etika di Universitas Lampung, Bab III 

Warga Universitas Lampung, Bab IV Kewajiban Warga Universitas Lampung, 

Bab V Sanksi dan Penghargaan, Bab VI komisi Disiplin dan Binap, BAb VII 

Ketentuan Peralihan, dan Bab VIII Penutup. 

Adanya peraturan kerja dan Kode Etik merupakan kekuatan dalam hal 

managemen internal dan kepemimpinan dalam menegakkan disiplin seluruh 

civitas akademik Unila. 
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5.   Kurikulum 

 

Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi relevan dengan visi, misi, tujuan 

dan sasaran Program Studi Pendidikan Ekonomi kurikulum yang berlaku adalah 

kurikulum yang ditetapkan pada tahun 2003, yang disusun berdasarkan 

kompetensi lulusan yang telah ditetapkan yaitu:  

a)   Kompetensi Umum 

1) Mampu mengembangkan kepribadian 

2) Menguasai dasar-dasar keilmuan dan keterampilan. 

3) Memiliki keahlian berkarya dan bias berperilaku dalam berkarya. 

4) Dapat berprikehidupan dalam masyarakat 

 

b)   Kompetensi Khusus 

1) Memiliki kemampuan untuk menjadi guru Ekonomi di SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA. 

2)  Mewujudklan program pendidikan dalam jabatan untuk tenaga Pendidikan 

Ekonomi  dan tenaga lain dalam rangka pembangunan nasional dan 

karakter bangsa. 

3)  Menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu Pendidikan Ekonomi yang 

berkaitan dengan perguruan tinggi. 

4) Menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berhubungan 

dengan masalah Ekonomi dan pendidikan. 

5) Menghasilkan lulusan tenaga kependidikan untuk tingkat pendidikan 

dasar menengah dan tinggi dalam bidang Pendidikan Ekonomi yang 

profesional dan berjiwa kebangsaan. 
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6) Menghasilkan lulusan tenaga kependidikan yang ahli dalam bidang 

Pendidikan Ekonomi dengan kemampuan keterampilan di bidang 

akuntansi, perbankan, perpajakan, kewirausahaan, dan sosial ekonomi 

sehingga dapat bekerja secara professional. 

7) Menghasilkan gagasan, ide dan karya lembaga sebagai sumbangan 

berharga bagi pengembangan ilmu ekonomi dan Pendidikan Ekonomi. 

8) Menghasilkan partisipasi dan keterlibatan aktif dalam penyampaian usul, 

rencana, rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu 

Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi untuk kemajuan bangsa. 

Dengan demikian, kompetensi lulusan yang diharapkan adalah dapat menjadi guru 

yang professional dengan menguasai materi dan metodologi mengajar Ekonomi, 

dengan kata lain diharapkan menjadi warganegara yang memiliki kecerdasan 

intelektual (civic inteligency), berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara (civic partipation), dan bertanggung jawab (civic responsibility). 

Untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi beban 

satuan kredit semester yang harus ditempuh berkisar antara 144 sks sampai 160 

sks, dengan sebaran 14% Mata kuliah umum 22,2% mata kuliah keahlian proses 

belajar mengajar, dan 63,8% mata kuliah keahlian program studi. Proses 

penyusunan kurikulum dilakuakan berdasakan petunjuk pimpinan universitas 

dengan mempertimbangkan kurikulum nasional dan kurikulum lokal dalam 

musyawarah jurusan pada rapat dosen program studi. Evaluasi serta peninjauan 

kurikulum dilakukan setiap lima tahun sekali, terakhir pada tahun 2008. Berdasar 

umpan balik dari pemakai lulusan menunjukan bahwa kelulusan sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja global. Kopetensi lulusan yang diharapkan adalah memiliki 
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kemampuan dalam menyampaikan materi pelajaran Ekonomi sesuai dengan 

jenjang pendidikan yang ada, dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja global. 

 

Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat dan 

kepentingan internal lembaga sudah ada seperti diwajibkannya mata kuliah 

komputer untuk mendukung program unggulan Unila yaitu komputerisasi. 

Kemampuan komputerisasi diperlukan untuk mengakses SIAKAD on-line khusus 

untuk mahasiswa mulai angkatan 2000/2001 dan seterusnya. Semua administrasi 

akdemik mahasiswa tersebut dilayani melalui komputer. Mata kuliah pilihan yang 

wajib diambil oleh mahasiswa sebanyak 4 sks berdasarkan pilihan mahasiswa, 

dari total sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan (10 sks). 

 

Skripsi diberi bobot 4 sks, tata cara pengajuan skripsi diterapkan sesuai dengan 

peraturan akademik yang disusun oleh Universitas Lampung. Dalam penulisan 

skripsi setiap mahasiswa dibimbing oleh 2 orang dosen, salah seorang diantaranya 

adalah dosen Pembimbing Akademik. Pengajuan judul dan masalah penelitian 

untuk skripsi dapat dilakukan setelah menempuh minimal 110 sks dengan IPK 

minimal 2,00. 

 

Struktur dan isi kurikulum keluasan dan kedalamanya sudah cukup terutama mata 

kuliah keahlian bidang studi Ilmu Ekonomi. Struktur kurikulum inti 40-80% dan 

kurikulum institusional 20-60%. Isi kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk 

melanjutkan studi, mengembangkan diri, memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan 



 53 

keterampilan yang dapat dialihkan (tranferabel skill), terorientasi kearah 

pekerjaan karier dan perolehan pekerjaan. 

 

6.   Sarana dan Prasarana 

 

Pengelolan. Pengelolaan insfrastruktur program studi ditangani langsung oleh 

fakultas, seperti untuk pengadaan, pemeliharan dan perbaiakn insfrastuktur yang 

rusak. 

 

Ketersediaan dan Kualitas Gedung, Ruang Kuliah, dan Ruang Dosen. 

Fasilitas fisik yang digunakan PS Ekonomi terdiri dari 2 ruang kuliah, 6 ruang 

kerja dosen dan 1 ruang ketua Ketua Program Studi. PS Pendidikan Ekonomi 

menggunakan Perpustakaan Unila resourcer sharing dengan seluruh fakultas yang 

ada di Unila. Kuliah micro teaching dan   dilaksanakan di UPT PP Pusat Sumber 

Belajar (PSB). Komputer akuntansi, Statistik, dan pengenalan komputer di 

laksanakan di Laboratorium Akuntansi. 

 

Kecukupan. Rasio luas ruang kuliah: mahasiswa 0,57 m
2
 :1, sementara syarat 

ambang luas ruang kuliah : mahasiswa adalah 0,5 m
2
: 1. Hal ini merupakan 

kekuatan dan menunjukan efesiensi dan produktifitas serta meningkatkan suasana 

akdemik. Kondisi ini memberikan peluang bagi PS Pendidikan Ekonomi untuk 

menambah daya tampung. Rasio luas ruang dosen:dosen adalah 10,68 m
2
 : 1 

(syarat ambang 4 m
2
 : 1). Hal ini merupakan kekuatan karena memungkinkan 

dosen lebih nyaman dan produktif. Hal ini memberikan peluang bagi dosen untuk 

mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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Kesesuaian. Insfrastuktur memang dirasakan masih sangat kurang bahkan 

dirasakan merupakan suatu kebutuhan yang belum teratasi. Upaya untuk 

melengkapi insfrastruktur di program studi memerlukan kemauan dan dukungan 

yang kuat dari Pimpinan Fakultas dan Universitas. 

 

Sarana dan prasarana yang dipakai untuk proses belajar mengajar berupa gedung 

kuliah, laboratorium, ruang referensi, kursi kuliah, meja kerja, berbagai macam 

peralatan laboratorium, LCD, OHP, dan alat pembelajaran lain seperti jenis media 

pembelajaran lainnya.  Kegiatan perkuliahan dilaksanakan lima hari kerja senin 

sampai jumat dimulai dari pukul 07.30 sampai pukul 17.40. 

 

7.   Proses Pembelajaran 

 

a) Misi Pembelajaran 

Untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, disusun misi 

pembelajaran yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran  pada mahasiswa.  

Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran harus dilakukan secara efisien 

baik internal maupun eksternal.  Efisien secara internal bertujuan untuk 

memperpendek masa studi mahasiswa, meningkatkan indeks prestasi kumulatif, 

sedangkan efisiensi secara eksternal adalah untuk meningkatkan relevansi dan 

daya saing lulusan, misalnya dengan mengadakan pelatihan pembelajaran dengan 

model portofolio.  Program Studi Pendidikan Ekonomi telah berupaya dan 

memacu mahasiswanya agar dapat menyesuaikan studinya secepat mungkin 

dengan tanpa mengurangi kualitas proses pembelajaran.  Kurikulum yang telah 

ditetapkan dirancang perkuliahan untuk 8 semester. 
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 Strategi dan metode yang digunakan dosen program studi disesuaikan dengan 

tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Metode mengajar yang digunakan 

sebagian besar adalah metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi . 

 

 b)    Relevansi 

Materi pengajaran yang disampaikan sesuai dengan pokok mata kuliah di dalam 

Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Unila. Materi pengajaran yang 

disampaikan sesuai dengan pokok bahasan yang telah disusun dalam Garis-Garis 

Besar Program Pengajaran (GBPP), Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Silabus dan 

Kontrak Perkuliahan. 

 

 c)   Struktur dan Rentan Kegiatan Mengajar 

Struktur kegiatan mengajar dilaksanakan sesuai dengan jadwal mata kuliah yang 

disusun oleh ketua program studi, sedangkan rentan kegiatan mengajar 

disesuaikan dengan peraturan akademik unila yaitu: 1SKS berarti 50 menit tatap 

muka dikelas dan rentang waktu dari 1 mata kuliah ke mata kuliah berikutnya 

selama 20 menit.  Setiap hari dijadwalkan perkuliahan sebanyak 6 kali, mulai dari 

pukul 07;30--09;10, 09:10—10:50, 10:50—12:00, 13:00—14:40, 14:40—16:00, 

16:00—17:40. waktu Indonesia bagian barat. 

 

 

 d)   Penggunaan Teknologi 

Teknologi yang digunakan dalam mengajar hampir seluruh dosen menggunakan 

OHV (Over Head Projector), LCD dan media lain. 
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 e)   Belajar 

Keterlibatan mahasiswa dalam belajar pada umunya cukup aktif, karena metode 

mengajar yang digunakan dosen umunya tidak hanya metode ceramah, melainkan 

menggunakan metode bervariasi misalnya: diskusi, demonstrasi, simulasi dan 

lain-lain. 

 

 f)    Penilaian 

Penilaian dilakukan secara teratur sesuai dengan peraturan dalam akademik Unila. 

Penilaian pada awal dan akhir perkuliahan belum semua dosen menempatkan 

karena kebiasaan yang diterapkan oleh dosen yaitu kuis, mid semester, tugas-

tugas mahasiswa, disiplin dan ujian semester. Kemudian hasil penilaian 

diinformasikan kepada mahasiswa. 

 

Penentuan yudisium pernyataan kualitatif hasil belajar mahsiswa pada akhir 

jenjang pendidikan dinyatakan dalam pernyataan lulus atau tidak lulus. 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan kelulusan sesuai dengan IPK yang 

diperolehnya. Penelaahan mengenai kepuasan mahsiswa dilakukan oleh dosen 

secara incidental. 

 

 g)   Suasana Akademik 

 

Sarana yang tersedia untuk memelihara intertaksi dosen-mahasiswa. Baik di 

dalam maupun di luar kampus diciptakan iklim yang mendorong perkembangan 

dan kegiatan akademik. Interaksi dosen mahsiswa di dalam kampus melalui 

kegiatan tatap muka bimbingan pembelajaran, seminar, pembimbingan akademik 

dan tugas akhir. Kegiatan pembimbingan akademik dan tugas akhir dilaksanakan 
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sesuai perturan akademik yang berlaku di Unila (Lampiran 7,12,14 pada borang 

Akreditasi). Sarana interaksi dosen mahasiswa di luar kampus dilakukan pada 

acara Kuliah Kerja Lapangan (PKL) yang dapat meningkatkan suasana akademik. 

Kuantitas kegiatan akademik dosen dan mahsiswa tergolong tinggi. Rata-rata 

kehadiran dosen dalam perkuliahan 80%. Kegiatan seminar proposal dan ujian 

komprehensif (skripsi) dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Dosen dalam mengajar diharuskan membuat GBPP/SAP, baru 20% GBPP/SAP 

yang dibuat dosen. Untuk meningkatkan suasanan akadsemik yang kondusif 

dalam pembelajarn Program Studi Pendidikan Ekonomi memanfaatkan Pusat 

Studi Belajar (PSB), khususnya pada mata kuliah praktikum (micro teaching dan 

pengenalan komputer). 

 

Hubungan dosen mahasiswa terjalin melalui kegiatan perkuliahan 

pembimbingan akademik dan skripsi, seminar usul penelitian, dan kegiatan 

ekstrakulikuler mahsiswa. 

 

Himpunan Mahasiswa Pendidkan (Himap) Program Studi Pendidikan Ekonomi 

dan dosen pada tahun 2000 mengadakan seminar tentang metode mengajar 

Ekonomi yang atraktif dan inovatif.. Pada bulan Mei 2003 mengadakan lokakarya 

portofolio pesertanya mahsiswa dan guru-guru SMU se Kota Bandar Lampung 

 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum melibatkan 

mahasiswa. Di masa datang mahasiswa akan dilibatkan dalam penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, sehingga lama penulisan skripsi 

menjadi lebih singkat. 

 h)   Mutu Lulusan 
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Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan Program Studi Pendidikan Ekonomi 

maka hasil pembelajaran dapat dilihat dari berbagai Indikator antara lain IPK 

lulusan, masa studi, skor toefl, dan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan.  Dari 

data lima tahun terakhir didapatkan bahwa IPK rata-rata lulusan Program Studi 

Pendidikan Ekonomi adalah 3,3 lama studi 4 tahun 5 bulan dan lama penyusunan 

skripsi adalah 4,5 bulan.  Data tersebut menunjukan bahwa IPK rata-rata lulusan 

Program Studi Pendidikan Ekonomi sudah mencapai sasaran ayng telah 

ditetapkan didalam rencana strategis unila.  Presentase terbesar terdapat pada 

kelompok IPK antara 2,75 sampai 3,8 yaitu mencapai 75,53%.  Jumlah lulusan 

yang memiliki IPK >2,75 mencapai 85%, selama 7 tahun terakhir dari tahun 

2002/2003 sampai 2007/2008 adalah 275 orang atau rata-rata lulusan pertahun 

adalah 40 orang. 

 

B. Deskripsi Data 

Data tentang minat belajar, kebiasaan belajar, dan sarana belajar diperoleh melalui 

penyebaran angket kepada seluruh mahasiswa Pendidikan Ekonomi reguler 

angkatan 2007 FKIP Unila yang telah terpilih menjadi sample penelitian karena 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian sample jenuh. Sedangkan untuk data 

tentang prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi diperolaeh dari DAK 

mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi regular angkatan 2007  FKIP 

Unila pada semester ganjil tahun ajaran 2008/2009 dan dokumen dosen mata 

kuliah yang bersangkutan. selanjutnya data tersebut dideskripsikan dengan 

menggunakan rumus Sturgess sebagai berikut : 



 59 

1. menentukan rentang (R) = skor terbesar – skor terkecil 

2. menentukan banyaknya kelas (BK) = 1+3,33 Log n 

3. menentukan panjang kelas interval (i) = R/BK (Riduan, 2006:188) 

4. mengkategorikan dat menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah dengan rumus : 

Nilai terbesar – nilai terkecil 

              Jumlah kelas 

 

Berdasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang ditetapkan oleh 

Universitas Lampung dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung pada 

tahun 2006, nilai mahasiswa dibagi menjadi 5 kategori dengan huruf mutu A, B, 

C, D, dan E yang masing – masing berkategori Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, 

Kurang, dan Sangat Kurang. Setelah dilakukan perhitungan pada masing – masing 

variabel, maka diperoleh data sebagi berikut : 

 

1. Data Minat Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 

2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

 

Data minat belajar mahasiswa diperoleh melalui penyebaran angket kepada 

seluruh sampel sebanyak 45 mahasiswa dengan 15 item soal, setiap soal terdiri 

dari 4 alternatif jawaban dengan pemberian skor 4 – 1 dan skor 0 untuk jawaban 

yang kosong, dan diperoleh skor terbesar 51 dan skor terkecil 34. Adapun 

perhitungan distribusi frekuensi sebagai berikut : 

a) Rentang 51 – 34 = 17 

b) Banyak kelas = 1 + 3,33 log 45 

c) Panjang kelas = 17 / 6 = 3 
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Minat Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Reguler Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

No Rentang Kelas Jumlah Persentase (%) 

1 49 – 51 11   24.44 

2 46 – 48 7   15.55 

3 43 – 45 14   31.11 

4 40 – 42 7   15.55 

5 37 – 39 5   11.11 

6 34 - 36 1     2.22 

 Total 45 100 

       Sumber: Pengolahan Data  2009  

 

 

Selanjutnya untuk mengidentifikasi kecendrungan minat belajar mahasiswa 

berdasarkan data yang ada dalam tabel di atas, dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori  yaitu tinggi, sedang, dan rendah seperti tampak pada tabel berikut ini :  

 

Tabel 4. Kategori Minat Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler 

Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

No Rentang Kelas Jumlah Persentase % Kategori 

1 46 – 51 18 40    Tinggi 

2 40 – 45 21 46.7 Sedang 

3 34 - 39 6 13.3 Rendah 

 Total 45 100     

       Sumber: Pengolahan Data  2009 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa minat belajar mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 yang 

tergolong rendah adalah sebanyak  6 dengan persentase 13.3%, dan yang 

tergolong tinggi sebanyak 18 orang dengan persentase 40%. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 berada pada 

kategori sedang dengan persentase 46.7%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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kecenderungan minat belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi reguler Angkatan 

2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 tergolong dalam kategori sedang. 

 

2. Data Kebiasaan Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler 

Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009  

 

 

Data kebiasaan belajar diperoleh melalui penyebaran angket kepada seluruh 

sampel sebanyak 45 mahasiswa dengan 15 item soal, setiap soal terdiri dari 4 

alternatif jawaban dengan pemberian skor 4 – 1 dan skor 0 untuk jawaban yang 

kosong, dan diperoleh skor terbesar 54 dan skor terkecil 32. Adapun perhitungan 

distribusi frekuensi sebagai berikut : 

a) Rentang 54 – 32 = 22 

b) Banyak kelas = 1 + 3,33 log 45 

c) Panjang kelas = 22 / 6 =  4 

Tabel 5.  Distribusi Frekuensi Kebiasaan Belajar Mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi Reguler Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 

2008/2009 

No 
Rentang 

Kelas 
Jumlah Persentase (%) 

1 52 – 55 1     2.22 

2 48 – 51 1     2.22 

3 44 – 47 10   22.22 

4 40 – 43 18   40      

5 36 – 39 12   26.67 

6 32 - 35 3     6.67 

 Total 45 100      

       Sumber: Pengolahan Data  2009 

 

 

Selanjutnya untuk mengidentifikasi kecendrungan kebiasaan belajar mahasiswa 

berdasarkan data yang ada dalam tabel di atas, dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori  yaitu tinggi, sedang, dan rendah seperti tampak pada tabel berikut ini :  
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Tabel 6. Kategori Kebiasaan Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Reguler Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

No Rentang Kelas Jumlah Persentase % Kategori 

1 48 – 55 2 4.4 Tinggi 

2 40 – 47 28 62.3 Sedang 

3 32 - 39 15 33.3 Rendah 

 Total 45 100     

       Sumber: Pengolahan Data  2009 

 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa kebiasaan belajar mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 

yang tergolong tinggi hanya sebanyak 2 orang dengan persentase 4.4%. 

 

Dengan demikian dapat kita ketahui kebiasaan belajar mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 berada pada 

kategori sedang dengan persentase 62.3%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kecenderungan kebiasaan belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi reguler 

Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 tergolong dalam kategori 

sedang. 

 

3. Data Sarana Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 

2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

 

 

Data sarana belajar diperoleh melalui penyebaran angket kepada seluruh sampel 

sebanyak 45 mahasiswa dengan 15 item soal, setiap soal terdiri dari 4 alternatif 

jawaban dengan pemberian skor 4 – 1 dan skor 0 untuk jawaban yang kosong, dan 

diperoleh skor terbesar 47 dan skor terkecil 31. Adapun perhitungan distribusi 

frekuensi sebagai berikut : 

a) Rentang 47 - 31 = 16 

b) Banyak kelas = 1 + 3,33 log 45 
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c) Panjang kelas = 16 / 6 = 3 

 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Sarana  Belajar Mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi Reguler Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 

2008/2009 

No Rentang Kelas Jumlah Persentase (%) 

1 46 - 48 3     6.67 

2 43 - 45 4     8.89 

3 40 – 42 6   13.33 

4 37 - 39 12   26.67 

5 34 - 36 13   28.89 

6 31 - 33 7   15.55 

 Total 45 100 

       Sumber: Pengolahan Data  2009 

 

Selanjutnya untuk mengidentifikasi kecendrungan sarana belajar mahasiswa 

berdasarkan data yang ada dalam tabel di atas, dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori  yaitu tinggi, sedang, dan rendah seperti tampak pada tabel berikut ini :  

 

Tabel  8.   Kategori Sarana Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler 

Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

No Rentang Kelas Jumlah Persentase % Kategori 

1 43 – 48 7 15.5 Tinggi 

2 37 – 42 18 40 Sedang 

3 31 - 36 20 44.5 Rendah 

 Total 45 100  

       Sumber: Pengolahan Data  2009 

 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa sarana belajar mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 yang 

tergolong rendah adalah sebanyak 20 dengan persentase 44.5%. 

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sarana belajar mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 berada pada 

kategori rendah dengan persentase 44.5%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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kecenderungan kebiasaan belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi reguler 

Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 tergolong dalam kategori 

rendah 

 

4. Data Prestasi Belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 2007 FKIP Unila Tahun Ajaran 

2008/2009 

 

Data tentang prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi mahasiswa  

diperoleh melalui dokumentasi DAK Mahasiswa dari Siakad Unila dan dokumen 

nilai yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan. Data tersebut berupa nilai mata 

kuliah matematika ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi reguler angkatan 

2007 FKIP Unila yang mengambil matakuliah matematika ekonomi pada 

semester ganjil tahun ajaran 2008/2009 dengan nilai terbesar 92,35 dan nilai 

terkecil 19,50 Adapun perhitungan distribusi frekuensi sebagai berikut : 

a) Rentang 92,35 – 19.50 = 72,85 

b) Banyak kelas = 1 + 3,33 log 45 

c) Panjang kelas = 72,85 / 6 = 12 

 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Mata Kuliah Matematika 

Ekonomi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 2007 

FKIP Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

No Rentang Kelas Jumlah Persentase (%) 

1 80.0 – 92.35 9   20.00 

2 67.9 – 79.99 8   17.77 

3 55.8 – 67.89 8   17.77 

4 43.7 – 55.79 10   22.22 

5 31.6 – 43.69 6   13.34 

6 19.5 – 31.59 4     8.90 

 Total 45 100 

        Sumber: Pengolahan Data  2009 
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Selanjutnya untuk mengidentifikasi kecendrungan prestasi belajar mata kuliah 

matematika ekonomi mahasiswa berdasarkan data yang ada dalam tabel di atas, 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori  yaitu tinggi, sedang, dan rendah 

seperti tampak pada tabel berikut ini :  

Tabel 10. Kategori Prestasi Belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Reguler Angkatan 2007 FKIP 

Unila Tahun Ajaran 2008/2009 

No Rentang Kelas Jumlah Persentase % Kategori 

1 67.9 – 92.35 17 37.78 Tinggi 

2 43.7 – 67.89 18 40.00 Sedang 

3 19.5 – 43.69 10 22.22 Rendah 

 Total 45 100  

       Sumber: Pengolahan Data  2009 

 

 

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa prestasi belajar mata kuliah matematika 

ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila 

tahun ajaran 2008/2009 yang tergolong rendah adalah sebanyak  10 mahasiswa 

dengan persentase 22.22. 

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa prestasi belajar mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi reguler Angkatan 2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 berada pada 

kategori sedang dengan persentase 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kecenderungan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi reguler Angkatan 

2007 FKIP Unila tahun ajaran 2008/2009 tergolong dalam kategori sedang. 

 

 

C. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

 

Pengujian persyaratan analisis data berupa pengujian validitas dan reliabilitas atas 

minat, kebiasaan dan sarana belajar mahasiswa.  
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1. Minat Belajar  

Angket Minat belajar terdiri dari 15 item soal  dengan taraf signifikansi 5% (α = 

0,05) dan df = n - 2. Setelah dilakukan analisis untuk uji validitas, ternyata semua 

item soal valid. Kemudian setelah dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas,  

diperoleh Cronbach’s Alpha = 0,769 dan setelah di konsultasikan dengan daftar 

interpretasi koefisien r, reliabilitas angket termasuk ke dalam kategori tinggi         

(Penghitungan pada lampiran 3 ). 

  

2. Kebiasaan Belajar 

Angket Kebiasaan belajar terdiri dari 15 item soal  dengan taraf signifikansi 5% (α 

= 0,05) dan df = n - 2. Setelah dilakukan analisis untuk uji validitas, ternyata 

semua item soal valid. Kemudian setelah dilanjutkan dengan pengujian 

reliabilitas,  diperoleh Cronbach’s Alpha = 0,775 dan setelah di konsultasikan 

dengan daftar interpretasi koefisien r, reliabilitas angket termasuk ke dalam 

kategori tinggi( Penghitungan pada lampiran 3 ). 

 

3. Sarana Belajar 

Angket Sarana belajar terdiri dari 15 item soal  dengan taraf signifikansi 5% (α = 

0,05) dan df = n - 2. Setelah dilakukan analisis untuk uji validitas, ternyata ada 

satu item soal tidak valid. Item soal yang tidak valid kemudian dihapuskan 

sehingga anket untuk sarana belajar hanya 14 item soal saja.  Kemudian setelah 

dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas,  diperoleh Cronbach’s Alpha = 0,773 

dan setelah di konsultasikan dengan daftar interpretasi koefisien r, reliabilitas 

angket termasuk ke dalam kategori tinggi( Penghitungan pada lampiran 3 ). 
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D. Pengujian Hipotesis 

 

Setelah persyaratan analisis data terpenuhi,  maka langkah selanjutnya yang 

ditempuh adalah melakukan pengujian hipotesis.  Untuk pengujian hipotesis 

pertama, kedua, dan ketiga  menggunakan rumus korelasi product moment dengan 

criteria pengujian tolak Ho jika rhitung > rtabel  dan terima Ho jika rhitung < rtabel  

dimana dk = n – 2 dan α = 0,05. sedangkan hipotesis yang keempat digunakan 

rumus korelasi ganda/multiple dilanjutkan dengan uji F. Kriteria pengujian tolak 

Ho jika Rhitung > Rtabel,   dan terima Ho jika  Rhitung  < Rtabel dengan derajat 

kebebasan(dk) = n – 2 dan α = 0,05. 

 

1. Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

H0: Tidak ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

H1: Ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh tidak 

ada hubungan antara antara minat belajar (X1) dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi (Y). Dari hasil perhitungan korelasi product moment 
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terlihat rhitung < rtabel  yaitu -0,026 < 0,301 (r tabel pada dk = n – 2 dan α = 0,05) 

dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Juga bisa dilihat dari probabilitas 

(sig.) 0,866 > 0,05 maka H0 diterima 

 

2. Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

H0: Tidak ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

H1: Ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh tidak 

ada hubungan antara kebiasaan belajar (X2) dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi (Y). Dari hasil perhitungan korelasi product moment 

terlihat rhitung < rtabel  yaitu 0,046 < 0,301 (r tabel pada dk = n – 2 dan α = 0,05) 

dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Juga bisa dilihat dari probabilitas 

(sig.) 0,763 > 0,05 maka H0 diterima(Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6). 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: 

H0: Tidak ada hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
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Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

H1: Ada hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan 

Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh tidak 

ada hubungan antara sarana belajar(X2) dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi(Y). Dari hasil perhitungan korelasi product moment terlihat 

rhitung < rtabel  yaitu - 0,120 < 0,301 (r tabel pada dk = n – 2 dan α = 0,05) dengan 

demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Juga bisa dilihat dari probabilitas (sig.) 

0,433 > 0,05 maka H0 diterima(perhitungan dapat diliha pada lampiran 6). 

 

4. Hipotasis keempat 

. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah: 

H0: Tidak ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan 

prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan 

dan llmu Pendidikan Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun 

Ajaran 2008/2009. 

H1: Ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan prestasi 

belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 

2008/2009. 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh tidak 

ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar (X1, X2, X3) dengan 

prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi (Y). Dari hasil perhitungan, 

didapat Rhitung  sebesar 0,139 kemudian dibandingkan dengan Rtabel dengan          

dk = n – 2 (n = 45) dan α = 0,05 sebesar  0,301, Rhitung < Rtabel = 0,139 < 0,301, 

maka diperoleh keputusan H0 diterima dan H1 ditolak.  

 

E. Pembahasan 

1. Hubungan antara Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi  

 

 

Minat yang telah disadari terhadap bidang pelajaran, mungkin sekali akan 

menjaga pikira siswa, sehingga dia bisa menguasai pelajarannya. Minat belajar 

mahasiswa adalah salah satu faktor yang berperan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Tanpa adanya minat belajar, sulit bagi mahasiswa untuk mempunyai 

prestasi belajar yang optimal, atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Membangkitkan minat belajar mahasiswa merupakan titik permulaan mengajar 

yang berhasil bagi dosen. Karena rangsangan tersebut membawa kepada 

senangnya mahasiswa terhadap pelajaran dan meningkatkan kepentingan terhadap 

mata pelajaran bagi mereka, di samping perasaan mereka, kegiatan mereka ingin 

mendapatkan manfaat dari apa yang mereka kerjakan dan mereka pelajari. 

 

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa minat belajar mahasiswa tidak 

memiliki hubungan dengan prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi pada 

mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2007 reguler FKIP Unila. 

Hal ini dibuktikan melalui pengujian hipotesis pertama dengan hasil perhitungan 
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rhitung < rtabel  atau -0,026 < 0,301 (rtabel pada α = 0,05 dan dk = n-2 ) dengan 

demikian H0 diterima dan H1 ditolak, atau dengan melihat probabilitas signifikansi 

(sig.) 0,750> 0,05 maka H0 diterima. Dengan demikian hasil analisis tersebut 

menolak teori Djaali (2008:121) yang menyatakan bahwa minat yang telah 

disadari terhadap bidang pelajaran, mungkin sekali akan menjaga pikiran siswa, 

sehingga dia bisa menguasai pelajarannya. Pada gilirannya, prestasi yang berhasil 

akan menambah minatnya yang bisa berlanjut sepanjang hayat. Lebih lanjut Djaali 

menjelaskan bahwa minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat 

pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas dan minat tidak 

dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.  

 

Hasil peneitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nurhidayati, seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agam Islam di UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, yang meneliti hubungan minat dengan prestasi belajar 

dengan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara minat dengan prestasi 

belajar siswa dalam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam(sebuah studi kasus di 

Madrasah Tsanawiyah Nurussalam Pondok Pinang Jakarta Selatan) pada tahun 

2006.  

Dari uraian diatas, kita tahu bahwa minat itu tidak serta merta datang dengan 

sendirinya. Ada sesuatu hal yang mendorong timbulnya minat itu. Begitu pula  

dengan minat belajar matematika ekonomi, ada hal – hal yang mendorong 

timbulnya minat tersebut. Bisa saja karena ingin prestasi belajarnya bagus, ada 

pula karena teman/ sahabat dekatnya sangat berminat dengan mata kuliah ini 

sehingga  dia mau tidak mau juga berminat dengan matakuliah ini, ada juga yang 
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berminat karena tidak ingin dikatakan malas oleh teman – teman mahasiswa yang 

lain, dan masih banyak yang lain yang bisa menjadi pendorong mahasiswa 

berminat terhadap mata kuliah ini. Dengan kata lain minat belajar mahasiswa 

terhadap mata kuliah matematika ekonomi tidak semata – mata bertujuan untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang bagus, tetapi juga ada tujuan yang lain. 

 

Berdasarkan uraian di atas, minat belajar tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dengan prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

2. Hubungan antara Kebiasaan Belajar Dengan Prestasi Belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi  

 

 

Keberhasilan belajar mahasiswa tergantung kepada kebiasaan belajarnya. 

Mahasiswa yang menerapkan kebiasaan belajar yang baik dan teratur seperti 

memiliki rencana belajar untuk jangka pendek yaitu dalam satu minggu maupun 

jangka panjang atau satu semester, menyusun jadwal belajar dan dapat 

menertibkan diri dalam melaksanakan jadwal belajar yang telah dibuat, selalu 

mengulang dan mempelajari kembali mata kuliah yang telah diajarkan oleh dosen 

di kampus serta memiliki teknik belajar yang sesuai dengan kemampuan sendiri. 

Bila mahasiswa telah menerapkan kebiasaan belajar yang baik dan teratur, maka 

akan mendapatkan prestasi belajar yang tinggi. 

 

Namun dalam penelitian yang dilakukan ini, kebiasaan belajar tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar matakuliah matematika 
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ekonomi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2007 reguler 

FKIP Unila.  

Hal ini diketahui dari hasil perhitungan rhitung < rtabel  atau 0,046 < 0,301 (rtabel pada 

α = 0,05 dan dk = n-2 ) dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, atau dengan 

melihat probabilitas signifikansi (sig.) 0,687 > 0,05 maka H0 diterima. Hal ini 

bertentangan dengan pendapat Slameto (2003:82) yang menegaskan bahwa 

kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar itu sendiri yang pada akhirnya 

berkaitan erat dengan ketercapaian prestasi yang optimal. 

 

Meskipun hasil penelitian ini tidak mendukung pendapat yang diungkapkan oleh 

Slameto teresebut karena berdasarkan perhitungan analisis  menunjukkan tidak 

adanya hubungan antara kebiasaan belajar dengan  prestasi belajar matakuliah 

matematika ekonomi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 

2007 reguler FKIP Unila. Namun hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat 

Muhibbin (2007: 167-168) yang mengatakan bahwa acapkali terjadi, apa yang 

telah kita pelajari dengan tekun justru sukar diingat kembali dan mudah 

terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni 

sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Uraian pendapat ini bisa menjelaskan 

kepada kita bahwa kebiasaan kita belajar secara disiplin dan tekun terkadang juga 

tidak membuahkan hasil maksimal seperti yang kita harapkan 

Berdasarkan uraian diatas, kebiasaan belajar tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan 

dan llmu Pendidikan Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 

2008/2009. 
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3. Hubungan antara Sarana Belajar Dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi  

 

 

Ketersediaan sarana belajar yang lengkap pada hakikatnya mempermudah 

mahasiswa untuk belajar. Akan tetapi, perlu kita pahami bahwa meskipun sarana 

belajar sudah lengkap, belum tentu prestasi belajar kita akan mencapai hasil yang 

optimal. Terlebih mempelajari matematika ekonomi. meskipun matematika 

ekonomi merupakan pendekatan dalam analisa ekonomi, yang berarti bahwa ia 

termasuk cabang ilmu ekonomi yang bersifat sosial, namun penerapannya 

matematika ekonomi mempelajari hal – hal yang bersifat pasti/ eksak. Berbeda 

dengan cabang – cabang ilmu ekonomi yang lainnya, matematika ekonomi 

mempergunakan asumsi dan kesimpulan yang dinyatakan dalam simbol – simbol 

matematis (Chiang, 1999: 03).  

 

Oleh karena itu, mempelajarinya dibutuhkan kemampuan berpikir optimal dan 

daya nalar yang tinggi. Hal ini sejalan dengan definisi matematika yang di 

ungkapkan oleh Fathani (2009: 24) yang menyatakan bahwa  matematika sebagai 

cara bernalar manusia. Meski memiliki sarana belajar yang lengkap, jika 

kemampuan berfikir dan daya nalar(IQ) mahasiswa rendah, prestasi belajar yang 

maksimal sulit rasanya untuk diperoleh. 

 

Dalam penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Reguler angkatan 2007 ini, ternyata sarana belajar tidak ada 

hubungannya dengan prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi yang 

mereka pelajari. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan rhitung < rtabel atau     
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-0,120 < 0,301 (rtabel pada α = 0,05 dan dk = n-2 ) dengan demikian H0 diterima 

dan H1 ditolak, atau dengan melihat probabilitas signifikansi (sig.) 0,430 > 0,05 

maka H0 diterima. Dengan demikian kelengkapan sarana belajar yang dimiliki 

mahasiswa atau yang disediakan kampus tidak terlalu menunjang dalam 

meningkatkan prestasi belajar matematika ekonomi, dengan kata lain lengkap atau 

tidaknya sarana belajar tidak menyebabkan tinggi atau rendahnya prestasi belajar 

mata kuliah matematika ekonomi.Hal ini bertentangan dengan pendapat Slameto 

(2003; 28) yang menjelaskan bahwa salah satu syarat keberhasilan belajar adalah 

bahwa belajar memerlukan sarana belajar yang cukup. Keberhasilan belajar itu 

pada akhirnya akan menunjang prestasi belajar yang baik.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana belajar tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 

2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lampung pada 

semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

 

4. Hubungan antara Minat, Kebiasaan dan Sarana Belajar Dengan Prestasi 

Belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi  

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh tidak 

ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar (X1, X2, X3) dengan 

prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi(Y). Dari hasil perhitungan, 

didapat Rhitung  sebesar 0,139 kemudian dibandingkan dengan Rtabel dengan          

dk = n – 2 (n = 45) dan α = 0,05 sebesar  0,301, Rhitung < Rtabel = 0,139 < 0,301, 

maka diperoleh keputusan H0 diterima dan H1 ditolak.  
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Bila seorang mahasiswa telah memiliki minat yang tinggi terhadap suatu 

pelajaran, secara tidak langsung hal ini akan memberikan dorongan yang kuat 

baginya untuk belajar dengan sungguh – sungguh. Dalam proses belajarnya itu 

akan timbul tindakan – tindakan yang dilakukannya untuk belajar secara terus – 

menerus sehingga itu akan menjadi suatu kebiasaan.  

Djaali (2008:128) menjelaskan bahwa kebiasaan belajar cenderung menguasai 

perilaku siswa pada setiap kali mereka melakukan kegiatan belajar. Perbuatan 

kebiasaan tidak memerlukan konsentrasi perhatian dan pikiran dalam 

melakukannya. Kebiasaan mengandung motivasi yang kuat, sehingga karenanya 

mahasiswa akan terdorong untuk terbiasa belajar. Pada akhirnya itu akan 

mendorong pencapaian prestasi belajar yang baik secara optimal. Kebiasaan 

belajar setiap mahasiswa berbeda – beda tergantung dari bagaiman ia bisa 

melakukan kegiatan belajar  sesuai dengan yang ia kehendaki. Adakalanya 

mahasiswa hanya belajar dengan catatan – catatan yang diberikan oleh dosen, ada 

juga mahasiswa yang aktif mencari bahan – bahan belajarnya secara mandiri. 

Kebiasan belajar itu pada hakikatnya melibatkan sarana belajar sebagai penunjang 

atau fasilitas belajarnya. Lengkapnya sarana belajar memungkinkan mahasiswa 

dapat belajar secara optimal dan dengan  pemahaman yang tinggi sehingga 

menunjang prestasi belajar mereka. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 249), 

sarana belajar itu meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas 

laboratorium, dan berbagai media lainnya. 

 

Dari uraian di atas, kita bisa menarik benang merah bahwa mahasiswa yang 

memiliki minat belajar yang tinggi terhadap suatu pelajaran, kemudian ia 
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memiliki kebiasaan belajar yang baik serta dilengkapi dengan sarana belajar yang 

memadai seharusnya memiliki prestasi belajar yang baik pula. Namun 

berdasarkan hasil penelitian, hal ini tidak berlaku bagi prestasi belajar mata kuliah 

matematika ekonomi pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2007 reguler. 

Karena secara teknis, prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi didapatkan 

dari hasil akumulasi nilat tugas, UTS dan Ujian akhir semester. Dan bisa 

dikatakan prestasi belajar matematika ekonomi itu tergantung pada hasil ujian 

tersebut. Kondisi psikologis mahasiswa pada saat ujian bisa saja berkaitan dengan 

hasil ujian mereka. Sebagai perumpaman, seorang mahasiswa yang sedang 

bermasalah misalnya, tentu dia akan sulit untuk berkonsentrasi menyelesaikan 

soal – soal ujian yang dikerjakannya. Ini juga bisa terjadi saat responden 

mengikuti ujian matematika ekonomi. Bisa saja saat ujian dia sulit untuk 

berkonsentrasi, lupa dengan materi pelajaran, atau terpengaruh oleh teman dan 

muncul rasa kurang percaya dengan kemampuan sendiri sehingga memutuskan 

untuk mencontek.  

Meski memiliki minat yang tinggi terhadap mata kuliah tersebut, bila keadaan saat 

ujian yang terjadi seperti perumpamaan di atas, memiliki kebiasaan belajar yang 

bagus namun tidak didukung oleh daya ingat yang tinggi, serta sarana belajar yang 

lengkap tetapi kemampuan IQ juga lemah, prestasi belajar yang bagus dirasakan 

sulit untuk terwujud. 

 

Andi Hakim Nasution di dalam buku Matematika Hakikat dan Logika yang di 

tulis oleh Fathani (2009: 21) menyatakan bahwa kata matematika memiliki 

hubungan yang erat dengan kata sanskerta, medha atau widya yang memiliki arti 

kepandaian, ketahuan, atau intelegensia. Berdasarkan pendapat ini kita ketahui 
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bahwa mempelajari matematika dalam aspek atau cabang ilmu apapun 

membutuhkan intelegensi atau IQ.  

 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Fathani (2009: 77) mengatakan bahwa 

mempelajari matematika memang memerlukan logika dan kecardasan otak. 

Dengan kata lain, kemampuan bernalar dibutuhkan untuk mempelajari 

matematika baik yang berhubungan dengan masalah sosial sekalipun. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas 

Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis mengenai minat belajar, kebiasaan belajar dan sarana 

belajar dengan prestasi belajar mata kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Pada Semester Ganjil  Tahun Ajaran 

2008/2009, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tidak ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas 

Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

2. Tidak ada hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar Mata 

Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas 

Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 

3. Tidak ada hubungan antara sarana belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler 

Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lampung pada semester 

ganjil  Tahun Ajaran 2008/2009. 
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4. Tidak ada hubungan antara minat, kebiasaan dan sarana belajar dengan 

prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan dan llmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 

2008/2009. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan minat, kebiasaan dan sarana 

belajar dengan prestasi belajar Mata Kuliah Matematika Ekonomi Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2007 Reguler Fakultas Keguruan 

dan llmu Pendidikan Universitas Lampung pada semester ganjil  Tahun Ajaran 

2008/2009, penulis menyarankan hal berikut: 

1. Berkaitan dengan belajar matematika ekonomi, minat bukanlah sebagai faktor 

yang paling berkaitan dengan bagus atau tidaknya prestasi belajar mata kuliah 

itu. Ada banyak faktor lain yang mungkin lebih bersar kaitannya dengan 

prestasi belajar. Minat termasuk faktor interen yang lahir dalam diri seseorang. 

Di samping minat, masih ada faktor lain yang timbul dari dalam diri seseorang 

seperti: IQ, Daya Kreatifitas, Suasana Hati dan lainnya. Untuk itu, penulis 

menyarankan agar kesemua itu secara bersamaan dapat ditingkatkan menjadi 

lebih baik sehingga mampu mendorong prestasi belajar mahasiswa menjadi 

lebih optimal. 

2. Meski dalam penelitian ini jelas bahwa kebiasaan belajar tidak ada hubungan 

dengan prestasi belajar mata kuliah matematika ekonomi, penulis 

menyarankan hendaknya kita tetap menjaga kebiasaan belajar yang baik untuk 
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kita yang dengan kebiasaan belajar itu kita dapat dengan mudah memahami 

apa yang kita pelajari.  

3. Untuk mempelajari matematika Ekonomi gunakan sarana belajar anda sesuai 

dengan apa yang anda butuhkan. Kurangi hal – hal yang sekiranya hanya akan 

menambah kita semakin sulit memahami pelajaran yang kita pelajari. Karena 

lengkap atau tidaknya sarana belajar bukan menjadi faktor utama penentu 

keberhasilan belajar. Ciptakan suasana yang nyaman saat belajar dan 

perhatikan juga lingkungan belajar anda. 

4. Terlepas dari hal – hal di atas, intensitas dosen mengajar dan caranya 

menyampaikan materi serta  konsentrasi kita terhadap tujuan awal kuliah juga 

perlu diperhatikan.  
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