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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF LEARNING 

ENVIRONMENT AND LEARNING APPROACH OF FIRST YEAR 

STUDENTS MEDICAL FACULTY LAMPUNG UNIVERSITY 
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Background: The learning environment in medical education cast of physical, 

non-physical/social context in which students study. The learning approach 

consists of a deep approach and a surface approach. The learning environment 

creates an atmosphere of learning that influences student behaviors and efforts 

that are visible from the way they choose a learning approach (surface approach or 

deep approach) that ultimately affects learning outcomes. 
Objective: The study aim to find the relationship between the perception of 

learning environment and learning approach among first year student at the 

Medical Faculty Lampung University. 

Method: This is a cross sectional study with sample of 214 first year medical 

students. Data were collected using Dundee Ready Educational Environment 

Measure (DREEM) and Revised Two-Factor Study Process Questionnaire (R-

SPQ-2F). Data were analyzed using Fisher exact test. 

Result: There are 87 (40,7%) students who have excellent perception to learning 

environment and 127 (59,3%) have good perception. There were 202 (94.4%) 

students using deep approach and 12 (5.6%) using surface approach. Students 

who have excellent perceptions of the learning environment with deep approach is 

84 (96.6%) and using a surface approach is 3 (3.4%). Students who have a good 

perception of the learning environment with deep approach is 118(92.9%) and 

using the surface approach is 9(7.1%). The data was statistically tested using 

Fisher exact test and result of p value is 0,368 (>0,05). 

Conclusion: There is no significant relationship between the perception of 

learning environment and learning approach among first year student at the 

Medical Faculty Lampung University. 
 

Keywords: learning in medicine, learning environment, learning approach 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN BELAJAR DENGAN 

PENDEKATAN BELAJAR MAHASISWA TAHUN PERTAMA  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG 
 
 
 

Oleh 
 
 

ECHA PUTRI ANJANI 
 
 
 
 

Latar Belakang: Lingkungan belajar pendidikan kedokteran merupakan konteks 

fisik, non-fisik/sosial di mana mahasiswa belajar. Pendekatan belajar terdiri dari 

pendekatan belajar dalam dan pendekatan belajar permukaan. Lingkungan belajar 

menciptakan suasana belajar yang mempengaruhi perilaku dan upaya mahasiswa 

yang terlihat dari cara mereka memilih suatu pendekatan belajar tertentu (surface 

approach atau deep approach) yang akan mempengaruhi hasil belajar. 

Tujuan: Mengetahui hubungan antara lingkungan belajar dengan pendekatan 

belajar mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Metode: Penelitian ini merupakan studi potong lintang dengan jumlah sampel 214 

mahasiswa kedokteran tahun pertama. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

instrumen penelitian kuesioner Dundee Ready Educational Environment Measure 

(DREEM) dan Revised Two-Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F). 

Data dianalsis menggunakan uji Fisher. 

Hasil: Terdapat 87(40,7%) mahasiswa memiliki persepsi sangat baik terhadap 

lingkungan belajar dan 127(59,3%) memiliki persepsi baik. Terdapat 202(94,4%) 

mahasiswa yang menggunakan pendekatan belajar mendalam dan 12(5,6%) 

pendekatan belajar permukaan. Mahasiswa yang memiliki persepsi sangat baik 

terhadap lingkungan belajar dengan pendekatan belajar mendalam sebanyak 

84(96,6%) dan yang menggunakan pendekatan permukaan sebanyak 3(3,4%). 

Mahasiswa yang memiliki persepsi baik terhadap lingkungan belajar dengan 

pendekatan belajar mendalam sebanyak 118(92,9%) dan yang menggunakan 

pendekatan permukaan sebanyak 9(7,1%). Untuk melihat hubungan analisis 

dengan uji Fisher dan didapatkan nilai p 0,368 (>0,05).  

Simpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi lingkungan 

belajar terhadap pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung 
 

Kata kunci: pembelajaran kedokteran, lingkungan belajar, pendekatan belajar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, yaitu mahasiswa, pengelola institusi, lingkungan belajar, 

kualitas pembelajaran dan salah satu faktor yang penting untuk mencapai 

tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk menilai 

efektivitas pembelajaran dapat dilakukan evaluasi baik terhadap proses 

maupun hasil pembelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran dapat terjadi karena 

adanya kondisi/stimulus dari lingkungan belajar (Maknun, 2013). Jonassen 

(1999) menilai lingkungan belajar sebagai pendorong mahasiswa untuk 

menemukan, membahas dan menafsirkan pengetahuan, serta mengorganisir 

pembelajaran untuk membantu mahasiswa membangun dan menerapkan 

teori-teori mereka sendiri dan sebagai refleksi dari pengetahuan untuk 

memotivasi dan memperoleh keterampilan lainnya.  

 

Lingkungan belajar mahasiswa membutuhkan lingkungan fisik seperti ruang 

kelas yang memungkinkan semua mahasiswa untuk bergerak leluasa serta 

sesuai dengan jenis kegiatan dan jumlah mahasiswa (Nasution, 2001). Selain 

itu mahasiswa juga membutuhkan lingkungan sosial yang sehat dan kondusif 

(Maknun, 2013). Lingkungan belajar yang tercermin dari keterlibatan dan 
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dukungan dosen, kolaborasi antar mahasiswa, kenyamanan mahasiswa, dan 

orientasi dalam institusi akan berhubungan dengan pendekatan mahasiswa 

dalam belajar (Fok & Watkins, 2007).  

 

Menurut (Ambrose, Spiller, & Li, 2009) pendekatan belajar dibagi menjadi 3 

macam yaitu pendekatan belajar permukaan (surface approach), pendekatan 

belajar mendalam (deep approach) dan pendekatan strategis (strategic 

approach). Gow et al. (1994) mengatakan banyak hal yang mempengaruhi 

pendekatan belajar mahasiswa seperti beban belajar yang berlebihan, sifat 

penilaian tugas, gaya mengajar dosen yang didaktik, dan rasio staf/mahasiswa 

yang rendah dapat menyebabkan mahasiswa menggunakan pendekatan 

permukaan. Demikian pula, Sharma (1997) menemukan bahwa struktur 

kuliah, antusiasme dosen dan tutor, penyediaan umpan balik mahasiswa, dan 

tujuan pembelajaran mahasiswa, merupakan elemen penting untuk 

pembelajaran yang seharusnya membuat mahasiswa mengadopsi pendekatan 

belajar yang dalam (deep approach) (Hall, Ramsay, & Raven, 2004).  

 

Di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, pernah diteliti mengenai 

pendekatan belajar yang dihubungkan dengan kesiapan belajar mandiri (self-

directed learning readiness) dan penelitian tersebut menghasilkan bahwa 

pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung lebih banyak menggunakan deep approach 

dibandingkan surface approach (Sarigih, 2017). Pada penelitian mengenai 

hubungan lingkungan belajar terhadap self-directed learning mahasiswa 
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Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagian besar mahasiswa 

Fakultas Kedokteran menganggap lingkungan belajar Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung sudah baik (Arismunandar, 2014). Berdasarkan 

observasi peneliti, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung memiliki 

lingkungan belajar fisik dan nonfisik yang sudah baik, namun terkadang 

ruang kuliah dirasakan masih terlalu panas dan ramai sehingga kelas kurang 

kondusif untuk mahasiswa belajar dalam sebuah perkuliahan. Kesempatan 

yang dimiliki mahasiswa untuk berkonsultasi dengan dosen terkadang cukup 

terbatas. Dalam pengamatan penulis pendekatan belajar mahasiswa di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dalam suatu pembelajaran 

contohnya seperti diskusi tutorial, terkadang diskusi mahasiswa tidak 

berdasarkan pemahamannya tetapi dengan membaca sehingga menunjukan 

bahwa mahasiswa itu tidak memahami materi yg mereka pelajari. 

Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa yang dianggap memiliki 

kemampuan belajar yang baik, yaitu mahasiswa yang didukung oleh teman, 

memiliki lingkungan sosial kampus yang memiliki persepsi positif  mengenai 

lingkungan belajar di kelas (kreativitas, keterampilan meta-kognitif, berpikir 

kritis, dan pemecahan masalah), serta lingkungan belajar di rumah yang baik 

seperti keterlibatan orang tua turut berperan dalam terhadap pembelajaran 

mahasiswa (Kek, Darmawan, & Chen, 2007).   

 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah mahasiswa tahun pertama, 

dikarenakan mahasiswa tahun pertama merupakan mahasiswa yang baru 

mengenal sistem pembelajaran di fakultas kedokteran dan lingkungan belajar 
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yang baru. Mahasiswa baru akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

belajarnya, yaitu terkait dengan akademik, misalnya perencanaan studi, 

pengenalan peraturan terhadap sistem akademik, serta pendekatan belajar 

mahasiswa tersebut untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Maka dari 

itu, peneliti ingin mengetahui hubungan antara persepsi lingkungan belajar 

mahasiswa dengan pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Apakah terdapat hubungan antara persepsi lingkungan belajar dengan 

pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

1.3.1  Tujuan Umum 
 

Mengetahui hubungan antara persepsi lingkungan belajar dengan 

pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

 

a. Mengetahui persepsi mahasiswa tahun pertama mengenai lingkungan 

belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

b. Mengetahui pendekatan belajar yang digunakan mahasiswa tahun 

pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

 

a. Bagi peneliti, sebagai pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peneliatan dalam ilmu 

pendidikan kedokteran.  

b. Bagi mahasiswa, sebagai informasi mahasiswa untuk mengoptimalkan 

lingkungan belajarnya sehingga dapat mengadopsi suatu pendekatan 

belajar yang baik sehingga mencapai prestasi belajar yang baik. 

c. Bagi institusi pendidikan, sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan belajar serta untuk mencari alternatif pembelajaran yang 

mendukung pendekatan belajar yang dalam (deep approach) pada 

mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

2.1  Pembelajaran 

Pembelajaran terdiri dari proses belajar mengajar. Belajar adalah suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti perubahan pengetahuan, kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, 

daya penerimaan dan lain-lain yang ada pada individu (Sudjana, 2002). 

Gredeer & Margaret (1986) mengatakan bahwa belajar terdiri dari tiga 

komponen penting, yaitu kondisi internal (internal conditions of learning), 

kondisi eksternal (external conditions of learning), dan hasil belajar 

(outcomes of learning). Komponen-komponen tersebut dapat digambarkan 

dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

 
 

      Kondisi belajar internal     Hasil Belajar 

 

< 

          Berinteraksi dengan 

 

 

  

      Kondisi belajar eksternal 

 

Gambar 1. Komponen belajar (Gredeer & Margaret, 1986) 

Keadaan internal peserta didik 

dan proses kognitif 

Rangsangan dari lingkungan  

Informasi Verbal 

Kemampuan intelektual 

Keterampilan motorik 

Sikap 

Strategi kognitiv 



7 
 

Menurut Gredeer & Margaret (1986), kegiatan belajar terjadi karena adanya 

kodisi atau stimulus dari lingkungan. Kegiatan belajar saling berinteraksi 

terhadap kondisi lingkungan yang dapat berupa lingkungan keluarga, 

masyarakat, maupun lingkungan kampus. Lingkungan kampus terdiri dari 

dosen, media pembelajaran, buku teks, kurikulum, teman sekelas, peraturan 

kampus, maupun sumber-sumber belajar lainnya. Sama halnya dengan 

belajar, mengajar juga pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses 

mengatur, mengorganisir lingkungan yang ada di sekitar mahasiswa sehingga 

menumbuhkan dan mendorong mahasiswa melakukan kegiatan belajar. 

Dalam suatu proses pembelajaran terjadi hubungan interaktif antara dosen 

dengan mahasiswa untuk mencapai suatu tujuan instruksional yang mampu 

meningkatkan proses belajar dan hasil belajar mahasiswa (Sudjana, 2002). 

 

2.2  Lingkungan Belajar 

2.2.1 Pengertian Lingkungan Belajar 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu dimana 

dalam keseluruhan tingkah lakunya individu tersebut berinteraksi dengan 

lingkungannya, baik disadari mapun tidak disadari, langsung maupun tidak 

langsung (Ariwibowo, 2012). Lingkungan belajar yang konstruktif akan 

membantu mahasiswa untuk dapat menjadi individu yang kreatif, mandiri, 

mengekspresikan ide-ide untuk menemukan pola dan penciptaan makna dari 

situasi baru, diskusi dan tanya jawab, dalam pemahaman konsep, hubungan, 

dan generalisasi,  serta memfasilitasi untuk memecahkan masalah dan 

pembelajaran seumur hidup (Cirik, 2015).  
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Till (2005) dan Rahayu (2006) menyebutkan bahwa lingkungan belajar 

dalam pendidikan kedokteran memegang peranan penting, sehingga perlu 

selalu dievaluasi.  Lingkungan belajar menciptakan suasana belajar yang 

mempengaruhi perilaku dan upaya mahasiswa yang terlihat dari cara mereka 

memilih suatu pendekatan belajar tertentu (surface approach atau  deep 

approach) yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar mereka (Biggs, 

Kember, & Leung, 2001).  

 

2.2.2 Klasifikasi Lingkungan Belajar 

Lingkungan belajar pendidikan kedokteran merupakan konteks fisik, non-

fisik/sosial di mana mahasiswa belajar. Hutabarat (1995) membagi 

lingkungan belajar menjadi lingkungan belajar fisik yaitu segala sesuatu 

yang terdapat di tempat kita belajar, seperti penerangan, kursi belajar, dan 

ruangan tempat belajar. Dan lingkungan belajar nonfisik atau lingkungan 

sosial yaitu lingkungan yang memerlukan kehadiran teman dalam satu 

jurusan dan orang lain yang mendorong atau menghambat mahasiswa untuk 

belajar serta suasana yang ada. Lingkungan sosial terdiri dari: lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. 

 

Faktor-faktor yang termasuk dalam kondisi fisik diantaranya adalah 

penataan kelas sebagai berikut: 

1. Ruangan Kelas 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua mahasiswa untuk 

bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan tidak saling mengganggu 
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antara satu siswa dengan mahasiswa lainnya pada saat melakukan 

aktivitas belajar. Besarnya ruangan kelas sangat tergantung pada berbagai 

hal seperti jenis kegiatan dan jumlah siswa yang melakukan kegiatan.  

2. Pengaturan atau Penataan Tempat Duduk 

Tempat duduk mahasiswa sebaiknya diatur agar memungkinkan 

terjadinya tatap muka dengan dosen, dengan demikian dosen yang 

mengajar dapat sekaligus mengontrol tingkah laku mahasiswa. Beberapa 

pengaturan tempat duduk: (1)berbaris berbanjar atau pola tempat duduk 

klasik, memiliki kelebihan yaitu dosen dapat dengan mudah melempar 

pandangan keseluruh mahasiswa serta kekurangannya yaitu kurang 

memberikan kesempatan mahasiswa untuk saling berinteraksi dengan 

mahasiswa lain; (2)pengelompokan terdiri dari 5-8 orang, agar melatih 

mahasiswa bekerjasama dalam kelompok kecil dan dosen akan lebih 

mudah dalam mengawasi serta mendampingi mahasiswa; (3)setengah 

lingkaran seperti teater, agar dosen dapat bergerak bebas untuk memberi 

bantuan langsung kepada mahasiswa; (4)bentuk lingkaran, sangat baik 

digunakan pada kelas yang bertujuan untuk melatih mahasiswa saling 

bertukar pendapat. Biasanyaa penataan tempat duduk mahasiswa 

disesuaikan dengan jenis kegiatan (praktikum, diskusi kelompok, 

ceramah, demonstrasi, bermain peran).  

3. Ventilasi dan Pengaturan Cahaya  

Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan mahasiswa. Jendela harus 

cukup besar sehingga memungkinkan panas matahari dan udara segar 

masuk. 
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4. Pengaturan atau Penataan, Penyimpanan Alat-alat Perlengkapan Kelas  

 Barang-barang perlengkapan kelas hendaknya disimpan pada tempat 

khusus yang mudah dicapai. Barang yang nilai praktisnya tinggi seperti 

buku pelajaran, pedoman praktikum, kartu pribadi dapat disimpan dalam 

lemari di ruang kelas (Maknun, 2013). 

 

Seperti lingkungan belajar fisik, lingkungan belajar non-fisik atau 

lingkungan sosial memiliki faktor-faktor yaitu seperti kurikulum, sarana, 

dan kepemimpinan, lingkungan belajar yang kondusif di kelas dan kampus 

memegang peranan penting dalam pembentukan kampus yang efektif. 

Selama dua dasawarsa lingkungan belajar di kampus ditengarai sebagai 

salah satu faktor penentu keefektifan suatu kampus. Lingkungan 

pembelajaran yang kondusif terhadap mahasiswa merupakan lingkungan 

belajar di mana semua mahasiswa memiliki hak untuk belajar 

mengembangkan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin di 

dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terbuka, serta 

keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara 

alami dengan baik (Maknun, 2013). 

 

Selanjutnya menurut Stubs (2002) karakteristik lingkungan belajar non-fisik 

atau sosial yang kondusif berbasis pada nilai-nilai tergambar seperti di 

bawah ini : 

1. Keluarga, dosen, dan masyarakat terlibat dalam pembelajaran 

mahasiswa 
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2. Melibatkan semua mahasiswa tanpa memandang perbedaan  

3. Keadilan jender dan non diskriminasi 

4. Belajar disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, 

mahasiswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri 

5. Meningkatkan partisipasi dan kerjasama 

6. Peka budaya, menghargai perbedaan dan menstimulasi pembelajaran 

untuk semua mahasiswa 

7. Melindungi semua mahasiswa dari kekerasan, pelecehan, dan 

kecelakaan. 

Suatu lingkungan belajar yang memenuhi aspek tersebut mampu 

membentuk lingkungan belajar yang kondusif. 

 

2.2.3  Dundee Ready Educational Environment (DREEM) 

Kuesioner DREEM adalah skala untuk mengukur persepsi mahasiswa 

tentang lingkungan pendidikan mahasiswa jurusan-jurusan kesehatan. 

Kuesioner DREEM telah diterapkan pada sejumlah institusi pendidikan 

kedokteran di seluruh dunia (Roff, 2005). Penilaian menggunakan Dundee 

Ready Educational Environment berisikan tentang lingkungan belajar yang 

kondusif dengan mengacu pada atmosfir/suasana belajar, pengajaran, 

pembelajaran, rasa aman dan nyaman, persepsi diri dan prestasi akademik 

oleh semua mahasiswa kedokteran.  

 

Studi mengenai lingkungan pendidikan dimulai pada tahun 1970, dengan 

diawali oleh studi Arnold Rothman dan rekannya dari Universitas Toronto 
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tentang Learning Environment Questionnaire (LEQ) yang terdiri dari 65 

item. Delapan tahun kemudian penelitian mengenai lingkungan belajar ini 

diadaptasi oleh Marshall sehingga menjadi 55 item dalam Medical School 

Learning Environment Survey (MSLES). Dan akhirnya, kuesioner 

DREEM diperkenalkan pada tahun 1997 (Tontuş, 2010). Kuesioner 

DREEM merupakan alat ukur yang valid dan reliabel yang dirancang 

untuk mengukur lingkungan belajar pendidikan kedokteran. Persepsi 

mahasiswa tentang lingkungan belajar diukur dan dievaluasi menggunakan 

kuesioner DREEM yang berisikan fokus terhadap lingkungan fisik dan 

non-fisik, yang dialami oleh mahasiswa di bidang kedokteran dan bidang 

medis lainnya. Kuesioner DREEM juga telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya diberbagai versi bahasa dan diverifikasi secara statistik 

(Kim et al., 2016).  

 

Kuesioner DREEM terdiri dari 50 item pertanyaan dengan 5 sub-skala 

yaitu persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran, terdiri dari 12 

item pertanyaan; persepsi mahasiswa terhadap dosen, terdiri dari 11 item 

pertanyaan; persepsi mahasiswa terhadap pencapaian akademik, terdiri 

dari 8 item pertanyaan; persepsi mahasiswa terhadap suasana 

pembelajaran/atmosfir lingkungan belajar, terdiri dari 12 item pertanyaan; 

persepsi mahasiswa terhadap lingkungan sosial, terdiri dari 7 item 

pertanyaan. Setiap item dinilai berdasarkan lima skala likert bekisar antara 

0 dan 4 (0 = sangat tidak setuju, 1 = tidak setuju, 2 = tidak yakin, 3 = 

setuju, 4 = sangat setuju). Dan ini merupakan hasil interpretasi nilai total 
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kuesioner DREEM (0-50 : sangat buruk) ; (51-100 : banyak masalah); 

(100-150 : lebih banyak hal positif dibandingkan negatif); (151-200 : 

sangat memuaskan). Nilai maksimal untuk kuesioner DREEM adalah 200, 

dan menyatakan lingkungan pembelajaran ideal berdasarkan persepsi 

mahasiswa (Roff, 2005). 

 

2.3  Pendekatan Belajar 

2.3.1  Pendekatan Belajar (Learning Approach) 

Pendekatan belajar merupakan ide yang pertama kali digagas oleh Marton 

dan Saljo (1976) pada akhir tahun 1970-an yang kemudian menjadi awal 

untuk teori Student Learning Approach (SAL) (Hasnor, Ahmad, & Nordin, 

2013).  Pendekatan belajar adalah suatu strategi pembelajaran yang berada 

dalam filosofi pembelajaran yang menunjukan tujuan pembelajaran 

sehingga dapat diorentasikan seperti membangun pengetahuan, 

pengulangan dan rekonstruksi, aplikasi, memahami, pengamatan dari 

perspektif yang berbeda dan membentuk pemikiran. Orientasi belajar 

mengacu pada motivasi pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai hasil 

belajar untuk kepentingan diri sendiri. Itu merupakan titik awal dari 

produk pembelajaran bahwa kemampuan belajar mengarah kekeberhasilan 

sementara daya saing dan penilaian luar mendorong mahasiswa untuk 

membuktikan kemampuan.  Titik awal pembelajaran untuk belajar adalah 

bahwa upaya itu sendiri dapat membawa kesuksesan sementara lebih 

memilih tugas yang menantang dan penilaian diri, dengan penekanan pada 

meningkatkan kemampuan pelajar (Aflalo, 2012). Pendekatan belajar 
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rentan terhadap pengaruh luar, terutama lingkungan belajar. Pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan belajar dapat 

membantu dosen dalam mengembangkan dan menerapkan strategi 

pengajaran mendorong strategi pembelajaran yang tepat (Lassesen, 2011).  

 

2.3.2  Klasifikasi Pendekatan Belajar 

Pendekatan belajar dipandang oleh banyak pendidik sebagai sarana yang 

kuat dalam model belajar mahasiswa dan kualitas hasil belajar. Marton & 

Saljo (1976) mengidentifikasi dua pendekatan belajar yaitu surface 

approach dan deep approach dengan motivasi dan strategi yang digunakan 

berbeda (Press,2016). Selain itu, Biggs (1987) telah mengidentifikasi 

pendekatan prestasi atau strategic approach sebagai pendekatan belajar 

ketiga (Serife, 2008). Berikut merupakan penjelasan dari tiga bentuk 

pendekatan belajar: 

a. Deep Approach 

Deep approach atau pendekatan belajar mendalam adalah proses 

kompleks pengembangan pribadi yang melibatkan perubahan 

persepsi, kebiasaan belajar dan keyakinan epistemologis. Pendekatan 

ini dianggap tepat sebagai mahasiswa belajar untuk memahami dan 

ikut terlibat dalam tugas, dengan fokus pada mendasari makna, 

gagasan utama, tema dan prinsip-prinsip, penyaringan ide, 

menggunakan bukti dan menerapkan pengetahuan tersebut. Deep 

approach didasarkan pada motivasi intrinsik atau rasa ingin tahu 

dengan adanya komitmen pribadi untuk belajar, dengan cara 
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menghubungkan materi pelajaran secara pribadi pada konteks yang 

berarti bagi mahasiswa tersebut atau pada pengetahuan yang telah 

ada sebelumnya (Donnison & Penn-Edwards, 2012).  

 

Seseorang yang mengadopsi deep approach akan belajar secara deep 

proces. Deep process meliputi proses higher cognitive level, yaitu 

suatu proses pengolahan tingkat tinggi pada pemikiran seseorang 

yang memungkinkan materi yang telah diterima diolah lebih 

mendalam sampai terbentuk suatu pemahaman dan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-

mata hanya untuk dihafalkan saja. Pada deep process aktivitas yang 

dilakukan adalah mencari analogi, menghubungkan dengan 

pengetahuan sebelumnya, berteori mengenai yang telah dipelajari, 

mendapatkan keluasan pengetahuan. Pendekatan belajar yang 

mendalam, yang menyiratkan bahwa mahasiswa belajar untuk 

memahami, ditandai dengan siswa yang (1) berusaha untuk 

memahami isu-isu dan berinteraksi secara kritis dengan isi bahan 

ajar tertentu, (2) menghubungkan ide, pengetahuan dan pengalaman 

sebelumnya, (3) mengkaji hubungan logika, argumen dan bukti yang 

disajikan dalam kesimpulan (Serife, 2008).   

 

Seseorang mengadopsi pendekatan yang dalam, melalui tugas-tugas 

yang diberikan sebagai awal pemikiran dan mengintegrasikan antara 

komponen dengan tugas lainnya. Mahasiswa membaca secara luas, 



16 
 

berdiskusi, dan mencoba mengaplikasikan teori tentang hal tersebut 

dan membentuk hipotesis tentang bagaimana kaitannya dengan item 

yang diketahui atau menarik lainnya. Seseorang mahasiswa yang 

memiliki pendekatan belajar ini dapat mencapai pemahaman yang 

baik, rapi dan sistematis, serta mengalokasikan waktu untuk tugas-

tugas secara proposional dengan lingkungan fasilitas belajar yang 

menunjang. Pendekatan ini (deep approach) sangat didaktik, linear 

dan terstruktur sesuai dengan tahap dan ketertiban metode. 

Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman independen dan tepat 

dari teks interpretatif. Pendekatan belajar mahasiswa dapat 

mempengaruhi kinerja akademis mereka. Ini dibuktikan bahwa 

mahasiswa yang sukses dalam akademis merupakan mereka yang 

menggunakan pendekatan belajar secara mendalam (Biggs, 1991).  

 

Bigss juga mengemukakan bahwa ada faktor pengajaran yang dapat 

mempengaruhi seorang mahasiswa mengadopsi deep approach 

untuk belajar, antara lain pengajaran yang terdiri dari gambaran 

besar atau struktur dasar materi pelajaran, disertai dengan adanya 

keterkaitan bagian-bagian materi pelajaran; mengajar untuk 

mendapatkan tanggapan aktif daripada tanggapan pasif dari 

mahasiswa; mengajar untuk membangun apa yang mahasiswa sudah 

tahu dan berasumsi bahwa mereka sudah tahu banyak; melibatkan 

kesalahpahaman mahasiswa secara langsung saat mengajar; menilai 

dari pemahaman struktur bahan belajar yang mendasarinya, bukan 
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hanya karena fakta; menciptakan suasana belajar yang positif; 

menekankan kedalaman dan bukan luasnya belajar; dan memberikan 

contoh apa yang mereka beritakan (Howie & Bagnall, 2013).  

 

b. Surface Approach 

Surface approach atau pendekatan permukaan untuk pembelajaran 

didefinisikan oleh Biggs sebagai pendekatan di mana seorang  

mahasiswa hanya belajar cukup untuk lulus dalam penilaian dan 

memenuhi persyaratan minimum suatu program pembelajaran 

(Howie & Begnall, 2013). Surface approach menurut McCune dan 

Entwistle (2000) akan lebih tepat diberi label sebagai pendekatan 

apatis, karena pada dasarnya ditandai dengan kurangnya pemahaman 

dan tujuan, ketergantungan terhadap rasa takut akan kegagalan 

seseorang. Surface approach, motivasinya adalah motivasi ekstrinsik 

yang digunakan dalam menyelesaikan tugas yang didasarkan pada 

konsekuensi positif dan negatif. Individu yang mengadopsi surface 

approach memfokuskan pada topik yang tampaknya penting dan 

mereproduksi topik tersebut, karena yang menjadi fokus yaitu untuk 

mereproduksi (recalling) materi yang dipelajari, mahasiswa yang 

tidak melihat hubungan diantara berbagai unsur, atau makna dan 

implikasinya dari sesuatu yang telah dipelajari, sehingga strategi 

yang mereka gunakan menghapal, mengerjakan tugas seminimal 

mungkin, tidak bertanya apabila ada materi yang dirasa kurang 

dipahami. (Biggs, 1991). Surface approach menyiratkan bahwa 
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mahasiswa belajar hanya untuk menghafal fakta-fakta, ditandai 

dengan mahasiswa yang (1) mencoba hanya untuk menghafal 

bagian-bagian dari isi bahan ajar dan menerima ide-ide dan 

informasi yang diberikan tanpa memahami secara mendalam, dan (2) 

berkonsentrasi pada menghafal fakta tanpa membedakan prinsip-

prinsip atau pola yang mendasari (Serife, 2008). 

Tahapan surface approach sebagai berikut : 

1. Membaca superficial  

2. Mencari ide utama diwakili dalam pertanyaan  

3. Diskusi kelompok mengenai serupa dengan kasus sebenarnya 

4. Pencarian suatu masalah dalam sumber yang serupa atau terkait 

dengan dalah satu aspek yang bersangkutan 

Ada banyak faktor yang mendorong mahasiswa untuk menggunakan 

pendekatan permukaan untuk belajar, antara lain adalah: niat untuk 

hanya mencapai tanda lulus minimal; memungkinkan prioritas non-

akademis untuk diutamakan; kurangnya waktu, mungkin karena 

beban kerja yang tinggi; kesalahpahaman terhadap persyaratan 

penilaian; kecemasan tinggi tentang passing dan beban kerja; dan 

murni karena ketidakmampuan mahasiswa itu sendiri. Biggs juga 

mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang terlibat dari sisi 

dosen pengajar yang bisa menjadi faktor predisposisi mahasiswa 

mengadopsi pendekatan permukaan untuk belajar. Antara lain  

adalah: mengajar dengan konten sedikit demi sedikit, bukan 

berdasarkan struktur gagasan dan subjek yang mendasarinya; menilai 
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terutama untuk menghafal fakta; mengajar dengan cara yang sinis 

terhadap  subjek; penyediakan waktu yang tidak mencukupi 

sehingga beban mahasiswa akan berlebih; dan menciptakan 

kecemasan yang tidak semestinya pada mahasiswa tentang prospek 

mereka. Interaksi faktor siswa dan guru ini meningkatkan 

kemungkinan mahasiswa menggunakan pendekatan permukaan 

untuk belajar (Howie et al., 2013). 

 

c. Strategic Approach  

Strategic approach atau pendekatan strategis untuk belajar juga 

disebut sebagai pendekatan mencapai dan tentang upaya 

menempatakan diri sebagai seseorang yang terorganisir belajar 

dengan maksud memenuhi persyaratan penilaian sementara guna 

meningkatkan harga diri melalui kompetisi. Hal ini ditandai dengan 

penelitian terorganisir, manajemen waktu, mahasiswa memantau 

efektivitas dan prestasi untuk mereka sendiri (Donnison & Penn-

Edwards, 2012).  Mahasiswa yang mengadopsi strategic approach 

untuk belajar umumnya belajar dengan sistematis dimana mereka 

terikat pada silabus dan niat mereka adalah untuk mendapatkan 

peringkat atas dan cenderung enggan berbagi informasi dengan 

orang lain. Mahasiswa yang mengadopsi pendekatan strategis 

dikombinasi dengan pendekatan yang mendalam akan mencapai 

keberhasilan akademik yang tinggi (Saiful & Yusoff, 2011).  
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2.3.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendekatan Belajar 

Terdapat dua faktor khusus yang mempengaruhi pendekatan belajar 

menurut Biggs dan Moore (1993) yaitu personal dan experiential 

background factors. Personal factor merupakan faktor-faktor yang berada 

pada diri mahasiswa sendiri terdiri dari abilities atau kemampuan 

mahasiswa itu sendiri dalam berpikir, seseorang dengan abilities atau 

tingkat intelegensi yang lebih rendah cenderung menggunakan pendekatan 

belajar permukaan sedangkan pendekatan belajar yang dalam dapat 

digunakan oleh semua tingkat intelegensi kecuali tingkat yang paling 

rendah. Locus of control yaitu pengendalian yang terdapat pada setiap 

orang, terdapat dua jenis yaitu locus of control internal tercermin pada 

individu yang bertanggung jawab atas perilakunya dan memiliki target yang 

harus mereka capai dan locus of control eksternal terdapat pada mahasiswa 

yang mempercayai situasi, keadaan, orang lain dan faktor-faktor di luar 

dirinya yang bertanggung jawab atas perilakunya untuk belajar. Personal 

factor lainnya conception of learning yaitu hubungan antara suatu 

keyakinan dalam individu tentang arti pentingnya belajar sehingga akan 

menentukan cara mahasiswa tersebut mempelajari dan menyelesaikan tugas 

(Volozhin, 2009). 

 

Experience background terdiri atas latar belakang pendidikan orang tua, 

berdasarkan hasil penelitian seseorang yang memiliki pendekatan belajar 

yang dalam terkait dengan orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi, 

sementara sebaliknya seseorang dengan pendekatan belajar permukaan 
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terkait dengan orang tua yang tingkat pendidikan yang rendah (Chen, 2012). 

Faktor kedua adalah experiential in learning instituation pada faktor ini 

mahasiswa menganggap kampus merupakan tempat institusi belajar. 

Kampus memiliki fungsi utama mempersiapkan mahasiswa-mahasiwanya 

untuk bisa beradaptasi dan memberi kontribusi pada lingkungannya. 

Mahasiswa mungkin dapat dimotivasi oleh struktur dan disiplin ketat namun 

motivator yang paling tepat adalah kehangatan dosen, tugas belajar yang 

menantang dan kesempatan untuk terlibat (Biggs, 1993). Deep Approach 

berkorelasi positif dengan perasaan senang saat kuliah, memandang kampus 

itu berguna dan dosen mereka sebagai sosok yang adil (Watkins & Hattei, 

1993). 

 

2.3.4  Revised Study Process Questionnaire 2 Factors (R-SPQ-2F) 

Kuesioner RSPQ2F dikembangkan oleh Biggs dan Kember (2001). 

Kuesioner ini merupakan alat ukur yang valid, reliabel, dan berguna bagi 

tenaga pengajar dan mahasiswa dibidang kesehatan untuk mengetahui 

tentang pendekatan mahasiswa terhadap belajar. Sebelumnya, ada beberapa 

instrumen yang mengukur pendekatan belajar yang dilakukan oleh banyak 

peneliti lain yaitu Lancaster Approaches to Studying Questionnaire (LASQ) 

oleh Ramsden (1983); Inventory of Learning Styles in Higher Education 

(ILSHE) oleh Vermunt (1994) dan Approaches to Study Skills Inventory for 

Students (ASSIST) oleh Tait, Enwistle, & McCune (1998). Ada satu 

instrumen yang telah banyak digunakan untuk mengukur pendekatan belajar 

adalah Study Process Questionnaire (SPQ) oleh Biggs (1987). Namun, 
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Sejak diperkenalkan, ada kritik tentang konstruksinya dan oleh karena itu 

pada tahun 2001 oleh Biggs dan Kember dikembangkan menjadi Revised 

Study Process Questionnaire 2 Factors (R-SPQ-2F) (Mcloone & Oluwadun, 

2014).  

 

R-SPQ-2F adalah versi baru dari Study Process Questionnaire (SPQ). 

Secara teoritis kerangka kerja SPQ, terdiri dari tiga pendekatan 

pembelajaran (suface, deep dan strategic) (Bigss, 2001). Kember dan Leung 

(1998) melakukan studi dengan lebih dari 7000 mahasiswa Hong Kong itu 

menyelidiki konsep dan reliabilitas internal SPQ. Hasilnya menunjukkan 

bahwa model dengan dua faktor telah ada yang paling tepat yaitu R-SPQ-2F 

terdiri dari 20 item yang setiap item dinilai berdasarkan lima skala likert dan 

mengkategorikan mahasiswa menjadi dua skala besar, 10 item mengenai 

deep approach dan 10 item mengenai surface approach dan masing-masing 

terdiri dari .dua subskala yaitu motivasi dan strategi. Lima skala likert terdiri 

dari (1) tidak pernah benar; (2) kadang-kadang benar; (3) Hampir sering 

benar; (4) sering benar; dan (5) selalu benar. Hasil pengukuran 

menghasilkan skala interval dengan skor terendah 10 dan skor tertinggi 50 

untuk masing-masing pendekatan. Skor pada butir yang berkaitan dengan 

deep approach diberi bobot positif sementara untuk surface approach diberi 

nilai negatif. Skor dari kedua pendekatan ini dijumlahkan untuk 

memperoleh skor akhir. Dikategorisasikan kedalam skala nominal, dimana 

dikatakan deep approach jika memiliki skor akhir positif, dan dikatakan 

surface approach jika memiliki skor akhir negatif (Yusoff, 2012). 
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2.4  Hubungan Lingkungan Belajar dengan Pendekatan Belajar 

Salah satu model yang di kembangkan oleh Dunkin, Biddle dan Biggs (1974) 

untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan belajar 

mahasiswa terdapat “model 3P” yaitu pertanda (presage), proses (process), 

dan produk (product). Komponen pertanda meliputi karakteristik mahasiswa 

(pengetahuan sebelumnya, kemampuan akademik, kepribadian) dan 

karakteristik lingkungan belajar (metode mengajar, beban belajar, bentuk 

pengajaran).  Komponen proses meliputi dorongan motivasi dan strategi 

belajar atau (learning approach). Sedangkan komponen produk berupa hasil 

belajar dalam bentuk nilai ujian, indeks prestasi, dan tingkat kepuasan.  

Semua variabel yang terdapat dalam komponen “model 3P” ini saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi (Lassesen, 2011). 

 

 

 

 

Gambar 2. Model 3P (Lassesen, 2011, ). 
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Mahasiswa memiliki pilihan atau kesukaan yang berbeda-beda dalam 

memilih lingkungan pembelajaran mereka, ada orang-orang yang menerapkan 

pendekatan belajar yang mendalam akan cenderung untuk memilih kuliah 

yang mampu merangsang mereka menemukan intelektual dan memungkinkan 

mereka untuk mengekspresikan ide-ide mereka sendiri. Sebaliknya, 

mahasiswa menggunakan pendekatan belajar permukaan menyukai kuliah 

yang memberikan tautan antara materi yang diajarkan dan prosedur penilaian 

berdasarkan fakta. Secara umum kuliah relatif efektif untuk menyampaikan 

informasi, tetapi merupakan pembelajaran yang pasif bagi mahasiswa. 

Pembelajaran seperti itu biasa digunakan mahasiswa dengan pendekatan 

belajar surface approach, sedangkan pembelajaran yang berfokus pada 

diskusi kelompok kecil, dengan mahasiswa diminta untuk mempersiapkan 

dan berpartisipasi dalam diskusi akan diharapkan untuk dapat 

mempromosikan pendekatan belajar deep approach (Serife, 2008).  

 

Ditemukan berbagai situasi pembelajaran yang mempengaruhi mahasiswa 

dalam belajar memilih pendekatan belajar. Mahasiswa mengidentifikasi: a) 

beban belajar yang terlalu padat; b) materi terlalu banyak sehingga 

mahasiswa harus memilih yang dipelajari dan yang tidak; c) penyampaian 

kuliah yang tidak menarik; d) persepsi tentang assessment yang hanya 

membutuhkan hafalan untuk lulus; e) kriteria penilaian yang kurang jelas; f) 

kuliah yang tidak efektif; g) ketiadaan arah yang jelas tentang tujuan belajar, 

dan h) penjadwalan yang tidak merata mengarahkan mereka untuk belajar 

secara sekilas. Di sisi lain a) penjelasan yang disertai contoh nyata kasus; b) 
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dosen yang interaktif; c) dosen yang mampu menjelaskan; d) dosen yang 

memberikan feedback yang spesifik; e) adanya kemandirian belajar, dan f) 

tujuan belajar yang jelas memacu mahasiswa untuk belajar lebih mendalam 

(Wijayanto & Kumara, 2012). 
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2.4 Kerangka Teori 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 

 : Diteliti  

 : Tidak diteliti 

Gambar 3.  Kerangka Teori (Biggs, 1993., Gores, 2012) 
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2.6  Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian tergambarkan dari skema berikut ini: 

 

 

 

   Variabel Bebas     Variabel Terikat 

 
Gambar 4.  Kerangka Konsep. 

 
 
 

2.7  Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Hipotesis Null (H0):  Tidak terdapat hubungan antara lingkungan belajar 

terhadap pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat hubungan antara lingkungan belajar 

terhadap pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung.  
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik komparatif kategorik 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkungan belajar terhadap 

pendekatan belajar mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. Pengumpulan data untuk jenis penelitian ini dilakukan 

secara bersama-sama atau sekaligus dalam satu waktu (Notoatmodjo,2012).  

 

3.2  Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada 

bulan Desember 2017-Januari 2018.  

 

3.3  Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

 

3.4  Sampel 

Sampel diambil menggunakan metode Total Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan cara mengambil semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel subyek berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. 
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Jumlah total sampel mahasiswa tahun pertama berjumlah 222 sampel. Peneliti 

juga menghitung jumlah sampel minimal menggunakan rumus analitik 

komparatif kategorik berpasangan sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

n1  = Besar sampel  

Zα = Koefisien tingkat kesalahan 1(derivat baku alpha = 

1,96; dengan α = 5% atau 0,05) 

Zβ  = Koefisien tingkat kesalahan II (derivat baku beta = 

0,84; dengan β = 20% atau 0,2 dan1-β = 80 % 

P2 = Proporsi yang nilainya merupakan judgement  

peneliti (0,91) (Sarigih. 2016). 

P1-P2 =Selisih proporsi yang dianggap bermakna, 

ditetapkan sebesar 0,08 

f = P1(1-P2) + P2(1-P1) = 0,99(1-0,91)+0,91(1-0,99) = 

0,0982 

Dengan memasukkan nilai-nilai di atas pada rumus, 

diperoleh: 

n= 
(           〗        

(         ) 
 

n= 
(    ) (      )

(    ) 
 

n= 
     

      
 

n = 
(𝑍𝛼 𝑍𝛽〗  𝑓 

(𝑃  𝑃 ) 
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n=        

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus analitik 

kategorik berpasangan besar sampel minimal yang 

didapatkan adalah 120 sampel.  

 

3.5  Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Seluruh populasi mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

b. Mahasiswa mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang bersedia menjadi responden.  

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran yang tidak hadir dalam 

penelitian. 

b. Mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap. 

 

3.6  Identifikasi Variabel 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lingkungan belajar. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendekatan belajar (learning 

approach). 
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3.7  Definisi Operasional 
 
 

 

Tabel 1.  Definisi Operasional Variabel. 
Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Lingkungan 

Belajar 

Persepsi 

mahasiswa 

terhadap 

lingkungan 

belajar fisik 

dan non-fisik 

yang saling 

berinteraksi 

sehingga 

mempengaruhi 

perilaku belajar 

(Roff, 2005). 

 

Kuesioner 

Dundee Ready 

Educational 

Environment 

(DREEM) 

(Roff, et al.,2) 

Diterjemah 

oleh Tontus 

(2010) 

Skor dikategorikan 

menjadi: 

a. 0-37 : Sangat 

buruk 

b. 38-74 : Buruk 

c. 75-111 : Baik 

d. 112-148 : Sangat 

baik 

Ordinal 

Pendekatan 

Belajar 

(Learning 

Approach) 

Metode yang 

digunakan oleh 

mahasiswa 

yang 

berpengaruh 

pada kualitas 

hasil belajar 

(Biggs et al., 

2001) 

Kuesioner 

Revised Study 

Process 

Questionnaire 

2 Factors 

(RSPQ2F) 

(Biggs et al., 

2001) 

Diterjemah 

oleh Wiranata 

(2013) 

Skor dikategorikan 

menjadi: 

a. Surface 

approach: total 

skor (-40) – (-1) 

b. Deep approach: 

(total skor 0 – 40) 

 
 

Ordinal 

 

 

 

3.8  Instrumen Penelitian 

Pengukuran mengenai lingkungan belajar dalam penelitian ini digunakan  

instrumen berupa lembar kuesioner terjemahan langsung Dundee Ready 

Educational Environment Measure (DREEM) yang dirancang pertama kali 

oleh Roff, et al., (1997) dengan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7. 

Kuesioner ini terdiri dari 50 item untuk mengukur lima aspek berdasarkan 

persepsi mahasiswa yaitu, persepsi mahasiswa terhadap belajar, persepsi 

mahasiswa terhadap dosen, persepsi mahasiswa terhadap kemampuan 
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akademik, persepsi mahasiswa terhadap suasana belajar, dan persepsi 

mahasiswa terhadap lingkungan sosial.  Setiap item dinilai berdasarkan lima 

skala likert bekisar antara 0 dan 4 (0 = sangat tidak setuju, 1 = tidak setuju, 2 

= tidak yakin, 3 = setuju, 4 = sangat setuju) (Yusoff, 2012).  Kuesioner 

Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) telah 

diterjermahkan ke Bahasa Indonesia oleh Tontuş (2010) dan telah di uji 

validitas dan reliabilitas didapatkan rentang koefisien Cronbach Alpha antara 

0,89 dan 0,93. Kuesioner DREEM pernah digunakan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dan dilakukan kembali uji validitas dan reliabilitas 

kuesioner Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) dan 

didapatkan 37 item pertanyaan yang valid dan reliabel dengan hasil koefisien 

Cronbach Alpha 0,939 (Pringgoutami, 2017). 

 

Pada pengukuran learning approach instrumen yang digunakan yaitu lembar 

kuesioner R-SPQ-2F (Revised Two-Factor Study Process Questionnaire)  

yang dikembangkan oleh Biggs & Kember (2001). Kuesioner ini merupakan 

bentuk revisi dari SPQ (The Study Process Questionnaire)dan ASI (The 

Approaches to Study Inventory) (Entwistle et al. 1979, Biggs, 1987). 

Kuesioner R-SPQ-2F masih tetap mempertahankan perbedaan 

motivasi/strategi, terdiri dari dua skala yaitu deep dan surface dengan skala 

strategic dihilangkan karena dikatakan tidak efektif (Biggs, Kember & 

Leung, 2001). R-SPQ-2F terdiri dari 20 butir skala likert 1-5 yang secara 

berurut terdiri dari (tidak pernah benar, kadang-kadang benar, hampir sering 

benar, sering benar, dan selalu benar)yang mengkategorikan mahasiswa 
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menjadi dua kelompok yaitu 10 butir mewakili deep approach dan 10 butir 

mewakili surface approach. Kuesioner R-SPQ-2F (Revised Two-Factor Study 

Process Questionnaire) telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 

Wiranata (2013) dengan nilai Cronbach Alpha didapatkan nilai 0,72. 

Kuesioner R-SPQ-2F pernah digunakan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung oleh Sarigih (2017) dan dilakukan kembali uji validitas dan 

reliabilitas. Pada kuesioner R-SPQ-2F ini seluruh butir memiliki r hitung > r 

tabel dan  uji Cronbach Alpha didapatkan nilai 0,888 yang berarti kuesioner 

ini reliabel dan bisa digunakan.  

 

3.9  Cara Kerja Penelitian 

Data yang di peroleh berupa data primer secara keseluruhan. Data tersebut 

diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yaitu 

mahasiswa yang termasuk dalam sampel yaitu mahasiswa tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kuesioner diisi setelah responden 

mendapatkan penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner yang dijelaskan 

oleh peneliti agar dapat dimengerti sehingga tidak terdapat kesalahan dalam 

pengisiian kuesioner.  
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3.10  Alur Penelitian 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.  Bagan alur penelitian. 
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3.11 Pengolahan dan Analisis Data 

3.11.1  Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data diubah ke dalam 

bentuk tabel, kemudian data akan diolah menggunakan program statistik 

SPSS. Menurut Koentjaraningrat (1990), tahapan pengolahan data yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Editing  

Untuk melakukan pemeriksaan kuesioner atau isian formulir, apakah 

kuesioner sudah lengkap, dapat dibaca, jelas, relevan, dan konsisten. 

b. Coding   

Untuk menerjemahkan data yang dikumpulkan selama penelitian ke 

dalam simbol-simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

c. Data entry 

Pemindahan data ke dalam komputer dengan menggunakan program 

analisis statistik agar mudah diolah. 

d. Verifying  

Memasukan dan memeriksa data secara visual terhadap data yang 

akan dimasukkan ke dalam komputer. 

e. Output komputer 

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh komputer kemudian dicetak.  
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3.11.2  Analisis Data 

a. Analisis data univariat 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persentase data dengan skala 

pengukuran kategorik. Data yang disajikan berupa frekuensi (n) dan 

persentase tiap kategori (%). 

b. Analisis data bivariat 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat.  Penelitian ini menggunakan uji statistik 

komparatif tidak berpasangan yaitu Uji Fisher yang merupakan uji 

alternatif dari uji Chi-Square dikarenakan tidak memenuhi syarat 

dengan terdapat nilai expected kurang dari lima sebesar maksimal 

20% dari total jumlah sel. 

 

3.12  Etika Penelitian 

Penelitian ini memperhatikan aspek etika penelitian : 

a. Penelitian ini telah melalui kaji etik oleh komisi etik penelitian 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan telah mendapatkan 

persetujuan etik dengan nomor 341/UN26.8/DL/2018. 

b. Peneliti melakukan Informed Consent kepada responden dengan 

mengisi dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden 

penelitian serta akan merahasiakan identitas untuk melindungi dan 

menghargai responden.  

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Simpulan 

a. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lingkungan belajar 

terhadap pendekatan belajar Mahasiswa tahun pertama di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung 

b. Persepsi Mahasiswa tahun pertama terhadap lingkungan belajar di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yaitu baik dan tidak ada yang 

memiliki persepsi buruk terhadap lingkungan belajar di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

c. Pendekatan belajar Mahasiswa tahun pertama di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung lebih banyak menggunakan pendekatan belajar yang 

dalam (deep approach) dibandingkan pendekatan belajar permukaan 

(surface approach). 
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5.2  Saran 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa saran, yang ditujukan kepada, 

yaitu: 

a. Bagi  mahasiswa, dari hasil penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung telah menggunakan pendekatan belajar yang dalam  

(deep approach) sehingga dapat diharapkan mahasiswa mampu 

berpartisipasi dalam belajar sesuai dengan kemampuannya untuk dapat 

memperoleh hasil belajar yang baik sebagai pengaplikasian ilmu yang 

telah di pelajari sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

peneliatan dalam ilmu pendidikan kedokteran.  

b. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam setiap 

kegiatan belajar mahasiswa dikelas maupun didalam kegiatan tutorial agar 

mahasiswa mampu mengembangkan ilmu mereka secara mendalam dan 

dapat memperoleh hasil belajar yang baik. 

c. Peneliti menyarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

seperti penelitian kualitatif mungkin diperlukan, dengan menggunakan 

wawancara mendalam terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung, untuk menentukan bagaimana perubahan dalam 

lingkungan belajar sehingga dapat mempengaruhi cara mahasiswa 

menghadapi tugas belajar mereka. 
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