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ABSTRACT 
 

The learning achievement index is the 
mastery of knowledge of skills developed 
by subjects typically addressed by a test 
or a numerical score. The decline in the 
student achievement becomes a problem 
that must be overcome, because it can 
affect students in job search. 

This study aims to analyze the factors 
associated with student achievement of 
Midwifery Academy KHOLISATUR  
RAHMI BINJAI 2017, and the type of this 
study is survey writing that use descrptive 
analytics with cross sectional design. The 
population of this study all Midwifery 
Academy students of  KHOLISATUR  
RAHMI at Level II and III level as many as 
81 people and whole  population  used as 
sample of this study (total sampling).  

This study fund thar is significant 
relationship between the learning 
enviroment, the attentionof the parents, 
the independence of learning, academy 
guidance with the student a achievement. 
While the analysis of factors that 
associated with the achievement index of 
student leraning based on multiple 
regression logistic test showed that the 
most dominant variable is the student 
learning enviroment on thevalue of 
regression coefficient exp (B) 5,532 times 
give affect toward to index of learning 
achievement. 

For Midwifery Academy 
KHOISATURAH RAHMI Binjain in order to 
improve accuracy in identifying problems 
that arise in the framework of 
management and implementation of the 
program improvement of student 
achievement. 
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PENDAHULUAN 
 

Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermantabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pendidikan nasional bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik 
(mahasiswa) agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab (Suparyanti, 
2012).  

Mutu pendidikan khususnya tingkat 
prestasi belajar atau hasil belajar selalu 
menjadi bahan pembicaraan dari berbagai 
kalangan, baik birokrat, pemerhati, 
pengelola penyelenggara pendidikan, 
maupun dari kalangan dosen. Perlu 
diketahui bahwa kualitas pendidikan di 
Indonesia masih sangatlah 
memprihatinkan dapat dikatakan juga 
bahwa prestasi Indonesia masih rendah. 
Ini dibuktikan antara lain dari data 
UNESCO (2012) tentang peringkat Indeks 
Pengembangan Manusia, yaitu komposisi 
dari peringkat pencapaian pendidikan, 
kesehatan, dan penghasilan per kepala 
keluarga yang menunjukkan bahwa 
indeks pengembangan manusia 
Indonesia makin menurun. Di antara 174 
negara di dunia, Indonesia menempati 
urutan ke-109 (2012). Menurut survei 
Political and Economic Risk Consultant 
(PERC), kualitas pendidikan di Indonesia 
berada pada urutan ke-12 dari 12 negara 
di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah 
Vietnam. 

Gelombang globalisasi dirasakan kuat 
dan terbuka, dunia pendidikan di 
Indonesia semakin mengkhawatirkan, 
dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia 
semakin menurun dan kesadaran akan 
bahaya yang ditimbulkan atas 
keterbelakangan pendidikan di Indonesia 
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dibandingkan dengan negara lain. 
Prestasi belajar siswa Indonesia di dunia 
internasional sangat rendah. Menurut 
Trends in Mathematic and Science Study 
(TIMSS) 2014. Siswa Indonesia hanya 
berada di rangking ke 35 dari 44 negara 
dalam hal prestasi matematika dan di 
rangking ke – 37 dari 44 negara dalam hal 
prestasi sains. Dalam hal ini prestasi 
siswa Indonesia jauh di bawah siswa 
Malaysia dan Singapura sebagai negara 
tetangga yang terdekat (Suherman, 
2015). Hal tersebut didukung oleh data 
dari Badan Pusat Statistik (BPS)-RI tahun 
2016 bahwa Angka Partisipasi Murni 
(APM) PT mengalami penurunan pada 
tahun 2014 yaitu 20,18% sedangkan pada 
tahun 2015  yaitu 17,34%. 

Menurut Syah (2011), faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi akademik 
mahasiswa terbagi menjadi tiga yaitu 
faktor internal, faktor eksternal, dan faktor 
pendekatan belajar. Faktor internal terdiri 
dari aspek fisiologis (status gizi, 
kesehatan, dan kebiasaan sarapan pagi) 
dan aspek psikologis (inteligensi, sikap, 
bakat, minat, kemandirian belajar dan 
motivasi). Faktor eksternal terdiri dari 
lingkungan sosial (pendidikan ayah, 
pendidikan ibu, keadaan ekonomi orang 
tua, guru, teman-teman sepermainan, dan 
masyarakat) dan lingkungan non-sosial 
(lingkungan sekolah dan lingkungan 
tempat tinggal). 

Mengenal lingkungan tempat belajar 
atau menuntut ilmu akan mempengaruhi 
semangat seseorang untuk belajar. 
Lingkungan belajar di kampus bisa 
dikategorikan pada suasana kelas, 
kelengkapan sarana yang ada di dalam 
kelas, kelas yang bersih, kelas yang 
terang, nyaman serta jauh dari suasana 
keributan sehingga membuat siswa 
nyaman untuk belajar. Kelengkapan 
sarana akan memberikan semangat 
mahasiswa untuk belajar, misalnya 
tersedianya bangku yang cukup sehingga 
tidak ada rebutan untuk duduk, 
pemasangan kipas angin yang merata 
sehingga mahasiswa tidak gerah di dalam 
kelas, jika mahasiswa merasa kepanasan 
maka mahasiswa tersebut akan malas 
untuk belajar dan sibuk dengan diri 
masing-masing tanpa memperhatikan 
dosen yang sedang menerangkan di 
depan kelas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri 
(2013) ditemukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 
lingkungan belajar, terhadap prestasi 
akademik mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi FE UNP” hipotesis tersebut 
diterima karena diperoleh nilai thitung 
>ttabel, yaitu 2.269 > 1.665 tingkat 
signifikansi kecil dari 0.05 yaitu 0.026 
adalah positif. Hal ini berarti semakin baik 
lingkungan belajar seseorang maka 
semakin baik pula prestasi akademiknya 
yang dilihat dari IPK mahasiswa tersebut. 

Penelitian Saleh (2014) ditemukan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara lingkungan kampus dengan 
prestasi akademik mahasiswa FITK. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 
sebesar 2.626 (> t tabel = 1,96) dan nilai 
signifikan 0,009 (< 0,05), berarti 
lingkungan kampusberpengaruh signifikan 
secara parsial terhadap prestasi 
akademik mahasiswa FITK 

Seorang anak yang mendapat 
perhatian dan hubungan yang baik 
dengan orang tua cenderung mempunyai 
kesanggupan yang lebih besar untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 
memecahkan problem–problem yang 
dihadapi secara cepat dan tepat. 
Pernyataan tersebut didukung oleh 
penelitian Ayuningtyas (2013) yang 
berjudul hubungan antara dukungan 
keluarga dan cara belajar dengan prestasi 
belajar mahasiswa, ditemukan bahwa 
dukungan belajar sebagian besar (84,4%) 
mahasiswa adalah baik, dan lebih dari 
setengah (57,8%) prestasi belajar yang 
memuaskan. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara dukungan keluarga 
dengan prestasi belajar mahasiswa 
dimana nilai r hitung sebesar 0,654, lebih 
besar dari r tabel. Dan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 (p > 0,05). 

Penelitian Saleh (2014) ditemukan 
bahwa faktor perhatian orang tua 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi 
akademik mahasiswa FITK. Dengan nilai t 
hitung sebesar 11,355 ( > t tabel = 1,96) 
dan nilai signifikan 0,000 (< 0,05), berarti 
factor keluarga berpengaruh signifikan 
secara parsial terhadap prestasi 
akademik mahasiswa FITK. Hasil 
penelitian ini di dukung oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Herpratiwi (2012) 
yang menyatakan bahwa faktor dukungan 
keluarga dan bantuan keuangan 
merupakan faktor yang paling penting 
dalam keberhasilan prestasi akademik 
mahasiswa. 
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Konsep belajar mandiri harus dimiliki 

setiap siswa yang ingin memperoleh 
prestasi belajar yang baik. Belajar mandiri 
berorientasi pada kemungkinan yang 
realistis dalam kegiatan sekolah sehari-
hari. Kurangnya kemandirian belajar 
menghambat mutu belajar siswa. Hal 
tersebut muncul karena rendahnya minat 
belajar pada siswa terhadap mata 
pelajaran tertentu. Siswa yang giat belajar 
karena didorong untuk mendapatkan nilai 
yang tinggi, maka siswa tersebut akan 
terdorong untuk rajin belajar. Keinginan 
untuk mendapatkan nilai yang tinggi 
merupakan kebutuhan yang harus 
dipenuhi siswa. Disamping itu dalam 
masa pembangunan dewasa ini perlu 
dikembangkan sikap yang lebih 
menekankan pada inisiatif dan tidak 
sekedar menunggu kesempatan dan 
pasif. Sikap-sikap tersebut tercakup 
dalam kemandirian individu (Zuhdi, 2011).  

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri 
(2013) ditemukan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
kemandirian belajar, terhadap prestasi 
akademik mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi FE UNP” hipotesis tersebut 
diterima karena diperoleh nilai thitung 
>ttabel, yaitu 2.250 > 1.665 tingkat 
signifikansi kecil dari 0.05 yaitu 0.027 
adalah positif. Hal ini berarti semakin 
tinggi tingkat kemandirian belajar 
seseorang maka semakin naik pula 
prestasi akademiknya yang dilihat dari 
IPK mahasiswa tersebut. 

Penelitian Ayuningtyas (2013) 
berdasarkan diskripsi penelitian diketahui 
sebagian besar (57,8%) mahasiswa 
adalah mandiri dan lebih dari setengah 
(57,8%) prestasi belajar yang 
memuaskan. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan hipotesis yang menyatakan 
terdapat hubungan antara kemandirian 
belajar dengan prestasi belajar 
mahasiswa dimana berdasarkan tabel 4.8 
diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 
(p > 0,05) sehingga hipotesis yang 
menyatakan terdapat hubungan antara 
kemandirian belajar dengan prestasi 
belajar mahasiswa adalah diterima. Dan 
nilai r hitung sebesar 0,666, dimana nilai 
tersebut lebih besar dari r tabel = 0,2940. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal 
(2011) ditemukan bahwa 55 responden 
yang mempunyai kemandirian belajar baik 
terdapat 52 orang (94,5%) memiliki indeks 
prestasi terpuji dan sangat memuaskan, 

sedangkan 3 orang (5,5%) memiliki 
indeks prestasi memuaskan. Hasil 
analisis dengan uji Fisher’s Exact untuk 
melihat hubungan kemandirian belajar 
dengan indeks prestasi didapatkan nilai p 
= 0,047 (p < 0,05), ini dapat diartikan ada 
hubungan yang bermakna antara 
kemandirian belajar dengan indeks 
prestasi dan diperoleh nilai RP = 1,18 
(95% CI = 1,00- 1,41) berarti mahasiswa 
yang memiliki kemandirian belajar baik 
berpeluang 1,18 kali lebih besar 
memperoleh indeks prestasi terpuji dan 
sangat memuaskan bila dibandingkan 
dengan mahasiswa yang memiliki 
kemandirian belajar buruk. 

Dosen pembimbing akademik menjadi 
pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan 
sebagai sumber bantuan nasehat 
akademik agar para mahasiswa dapat 
menyelesaikan tugasnya sebagai 
mahasiswa. 

Penelitian Faranita (2014) ditemukan 
bahwa peran pembimbing akademik baik 
sebagian besar memiliki motivasi belajar 
tinggi 89,8%, dan 10,2% peran 
pembimbing akademik kurang baik, 
sebagian besar memiliki motivasi belajar 
rendah 71,7%. Hasil analisis data statistik 
diperoleh nilai p = 0.001 dan rs = 0,628. 
Dari nilai p yang diperoleh, hal tersebut 
menjelaskan bahwa pada taraf signifikan 
5% (α=0,05) maka Ho ditolak yang berarti 
terdapat hubungan antara peran 
pembimbing akademik dengan motivasi 
belajar mahasiswa. Selanjutnya untuk 
menentukan besar kekuatan hubungan/ 
korelasi antara peran pembimbing 
akademik dengan motivasi belajar 
mahasiswa dapat dilihat dari nilai 
Correlation Coefficient (rs) yaitu sebesar 
0,628, hal tersebut menunjukkan bahwa 
peran pembimbing akademik dengan 
motivasi belajar menunjukkan 
hubungan/korelasi yang kuat.  

Penelitian dari Herpratiwi (2012), yaitu 
pada uji statistik nilai P=0,031 pada taraf 
signifikan 5% (α=0,05) yang menjelaskan 
bahwa H0 ditolak yang berarti terdapat 
hubungan antara peran pembimbing 
akademik dengan motivasi belajar 
mahasiswa, dan tingkat kekuatan 
hubungan antara peran pembimbing 
akademik dengan motivasi belajar 
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mahasiswa (95% CI=1.347) dengan 
POR=5000, artinya mahasiswa yang 
mengatakan peran pembimbing akademik 
kurang baik memiliki resiko 5 kali motivasi 
rendah.  

Penelitian dari Saleh (2014) yang 
menyatakan bahwa tedapat hubungan 
peran dan fungsi pembimbing akademik 
dengan motivasi belajar, yang 
menjelaskan bahwa peran pembimbing 
akademik mempunyai hubungan dengan 
motivasi belajar, dimana mahasiswa yang 
mempunyai motivasi tinggi sebagian 
besar didukung oleh peran pembimbing 
akademik yang baik. 

Akademi Kebidanan KHOLISATUR 
RAHMI Binjai merupakan suatu lembaga 
pendidikan tinggi yang terus berpacu 
untuk menjadikan Program Studi 
Kebidanan (D-3) sebagai Program Studi 
terdepan dan unggul dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
professional. Saat ini Akademi Kebidanan 
KHOLISATUR RAHMI Binjai mempunyai 
102 mahasiswa  Kebidanan. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari bagian 
Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan pada tahun 2015 dari 
102 orang mahasiswa D3 Kebidanan 
jumlah mahasiswa yang memperoleh 
Indeks Prestasi (IP) kurang dari 3,0 
sebanyak 41,3%. Sedangkan, pada tahun 
2016  dari 102 orang mahasiswa D3 
Kebidanan jumlah mahasiswa yang 
memperoleh Indeks Prestasi (IP) kurang 
dari 3,0 mengalami peningkatan yaitu 
sebanyak 45,4% Menurunnya IP 
mahasiswa menjadi masalah yang harus 
diatasi, karena dapat mempengaruhi 
mahasiswa dalam pencarian kerja.  

Dari studi awal di lapangan 
didapatkan suatu pengalaman menarik, 
hasil wawancara dengan beberapa 
mahasiswa kebidanan, yaitu ada 
sebagian mahasiswa yang tidak 
mempunyai catatan kuliah sendiri karena 
mahasiswa tersebut cukup puas dengan 
belajar dari fotokopi catatan temannya, 
ada sebagian mahasiswa tidak 
mempersiapkan diri terhadap materi 
kuliah yang akan diajarkan dosen 
sehingga terkesan sangat asing karena 
mahasiswa belum pernah mempelajari 
sebelumnya, ada sebagian mahasiswa 
yang tidak mengulang kembali materi 
kuliah yang telah diberikan dosen 
sesegera mungkin dengan alasan masih 
banyak kesempatan di waktu lain untuk 

mengulang materi tersebut, ada sebagian 
mahasiswa yang belajar bila menjelang 
ujian semesteran atau bila ada tugas dari 
dosen yang memerlukan pemahaman. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh 
peneliti didapatkan data bahwa motivasi 
dan kemandirian belajar pada mahasiswa 
dalam mendapatkan ilmu melalui proses 
belajar dan mengajar masih kurang, hal 
ini dibuktikan dengan ketika proses 
belajar mengajar ada mahasiswa yang 
kurang responsive dan bersikap cuek, 
ketika diberikan tugas, mereka selalu 
memberikan alasan sudah terlalu banyak 
tugas yang diberikan, ketika diberikan 
kisi-kisi ujian, mahasiswa bukannya 
termotivasi untuk belajar melainkan 
digunakan untuk bahan membuat 
contekan, ketika praktek skills lab 
mahasiswa kurang antusias untuk 
berusaha mencoba, ketika diberikan 
waktu untuk mandiri hanya beberapa 
mahasiswa yang menggunakan 
kesempatan tersebut akibatnya mereka 
mendapatkan nilai ujian yang kurang 
bagus dan banyak yang mengikuti ujian 
remedial skills lab. 

Selain itu juga pelaksanaan 
bimbingan oleh dosen Pembimbing 
Akademik (PA) dilakukan sesuai dengan 
prosedur tetapi pelaksanaannya hanya 
dilakukan pada saat mahasiswa 
memasuki semester baru, pada saat akan 
dilaksanakannya ujian semester dan 
apabila mahasisiwa tersebut bermasalah. 
Dosen pembimbing akademik sudah 
disibukan dengan rutinitas sehari-hari 
sehingga tidak mempunyai waktu untuk 
membimbing mahasiswa sehingga 
mahasiswa menjadi malas, padahal orang 
tua dari mahasiswa tersebut telah 
mempercayakan kepada dosen agar 
dapat membimbing mahasiswa. Hal ini 
mungkin disebabkan oleh tidak adanya 
protap bagi pelaksanaan bimbingan 
dosen PA. Untuk itu peneliti ingin meneliti 
tentang analisis faktor yang berhubungan 
dengan menurunnya indeks prestasi (IP) 
belajar mahasiswa di Akademi Kebidanan 
KHOLISATUR RAHMI Binjai Tahun 2017. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas maka perumusan masalah yang 
diambil oleh penulis adalah : “apa sajakah 
faktor yang berhubungan dengan 
menurunnya indeks prestasi (IP) belajar 
mahasiswa di Akademi Kebidanan 
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KHOLISATUR RAHMI Binjai Tahun 
2017?” 
 
Tujuan 

Untuk menganalisis faktor yang 
berhubungan dengan menurunnya indeks 
prestasi (IP) belajar mahasiswa di 
Akademi Kebidanan KHOLISATUR 
RAHMI Binjai Tahun 2017. 
 
Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan lingkungan belajar, 
perhatian orang tua, sosial ekonomi, 
tingkat kemandirian belajar mahasiswa 
dan  bimbingan akademik mahasiswa 
dengan menurunnya indeks prestasi (IP) 
belajar mahasiswa di Akademi Kebidanan 
KHOLISATUR RAHMI Binjai Tahun 2017 
di Akademi Kebidanan IBTISAM Kisaran 
Tahun 2017. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yang bersifat analitik dengan 
desain penelitian cross sectional.  
 
Populasi dan Sampel Penelitian 

seluruh mahasiswa Akademi 
Kebidanan KHOLISATUR RAHMI Binjai 
tingkat II dan tingkat III sebanyak 81 
orang dengan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah total sampling 
artinya sampel yang digunakan adalah 
keseluruhan dari populasi.  
 

HASIL PENELITIAAN DAN 
PEMBAHASAAN 

 
Hubungan Lingkungan Belajar 
Mahasiswa Dengan Indeks Prestasi (IP) 
Belajar Mahasiswa di Akademi 
Kebidanan KHOLISATUR RAHMI Binjai 
Tahun 2017 

Lingkungan sekolah atau kampus 
adalah lingkungan kedua setelah 
lingkungan keluarga. Hasil analisis 
lingkungan belajar mahasiswa dengan 
indeks prestasi (IP) belajar mahasiswa 
diperoleh bahwa responden yang 
mengatakan lingkungan belajar baik 
dengan indeks prestasi belajar sangat 
memuaskan sebesar 75,0%. Hasil uji 
statistik chi square diperoleh nilai p=0,008 
maka dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan lingkungan belajar mahasiswa 
dengan indeks prestasi (IP) belajar 

mahasiswa. Hal ini berarti semakin baik 
lingkungan belajar seseorang maka 
semakin baik pula prestasi akademiknya 
yang dilihat dari IPK mahasiswa tersebut. 
Pada penelitian kategori IP memuaskan 
yaitu rentang nilai 2,00-2,75. Rentang nilai 
tersebut merupakan masalah bagi 
mahasiwa dalam mencari kerja. 

Lingkungan sekolah adalah lembaga 
pendidikan formal, dimana di tempat inilah 
kegiatan belajar mengajar berlangsung, 
ilmu pengetahuan diajarkan dan 
dikembangkan kepada anak didik. 
Dalyono (2010) mengatakan bahwa 
“keadaan sekolah tempat belajar turut 
mempengaruhi tingkat keberhasilan 
belajar”. Kualitas guru atau dosen sangat 
mempengaruhi cara belajar seseorang, 
dosen yang berkualitas dapat kita lihat 
dari segi cara pengajaran dan 
penyampaian yang diberikannya kepada 
seorang mahasiswa. Ketika mengajar 
hendaknya dosen memilik suara dan 
intonasi yang sedikit keras agar terdengar 
kepada semua mahasiswa, karena 
biasanya dalam satu kelas terdiri dari 20 
sampai 70 mahasiswa. Selanjutnya dosen 
harus menempatkan metode yang 
menarik dan tidak membosankan, hal ini 
bertujuan agar para mahasiswa semangat 
untuk belajar. Misalnya jika pelajarannya 
berhubungan dengan materi yang penuh 
dengan teori-teori dari para ahli maka 
dosen hendaknya menyiasati dengan 
metode belajar yang tidak membuat 
mahasiswa bosan. Hasil penelitian ini 
hendaknya adanya kesesuaian antara 
metode dan kurikulum dengan 
kemampuan mahasiswa.  

Keadaan fasilitas/perlengkapan di 
kampus KHOLISATUR RAHMI Binjai 
sudah baik, keadaan ruangan, jumlah 
mahasiswa, sangat penting karena jika 
fasilitas yang disediakan kampus lengkap 
maka hal tersebut dapat menunjang 
belajar mahasiswa dan menambah 
semangat belajar para mahasiswa. Hal 
tersebut dapat dilihat melalui tersedianya 
bangku yang cukup dan tidak rebutan, 
infocus yang merata, sirkulasi udara yang 
bagus serta ruangan yang sejuk dapat 
menambah semangat dan kenyamanan 
seseorang untuk belajar. Jika dosen 
sudah berkualitas, metode belajar 
menarik, fasilitas dan kenyamanan kelas 
tercapai maka hal yang paling penting 
adalah pelaksanaan tata tertib. 



 

264 
Donna Budiyanthy : Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Indeks ………………………... 

 
Pelaksanaan tata tertib akan 
menghasilkan mahasiswa yang disiplin.  

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Saputri 
(2013) ditemukan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
lingkungan belajar, terhadap prestasi 
akademik mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi FE UNP” hipotesis tersebut 
diterima karena diperoleh nilai thitung 
>ttabel, yaitu 2.269 > 1.665 tingkat 
signifikansi kecil dari 0.05 yaitu 0.026 
adalah positif. Hal ini berarti semakin baik 
lingkungan belajar seseorang maka 
semakin baik pula prestasi akademiknya 
yang dilihat dari IPK mahasiswa tersebut. 

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Saleh (2014) ditemukan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara 
lingkungan kampus dengan prestasi 
akademik mahasiswa FITK. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 
2.626 (> t tabel = 1,96) dan nilai signifikan 
0,009 (< 0,05), berarti lingkungan 
kampusberpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap prestasi akademik 
mahasiswa FITK. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semakin baik lingkungan belajar 
mahasiswa, akan berpengaruh terhadap 
optimalnya prestasi belajar yang 
diperoleh, sebaliknya semakin buruk 
lingkungan belajar mahasiswa akan diikuti 
kurang optimalnya prestasi belajar yang 
dicapai. Untuk bisa menghasilkan anak 
didik yang berhasil maka pihak kampus 
harus memperhatikan semua aspek-
aspek yang ada di kampus sehingga 
peserta didik menjadi nyaman dan giat 
dalam belajar. Berdasarkan pendapat di 
atas dan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa lingkungan belajar 
yang kondusif akan mempengaruhi 
prestasi akademik seseorang, begitu juga 
sebaliknya jika lingkungan tidak kondusif 
maka prestasi akademik akan rendah.  
 
Hubungan Perhatian Orang Tua 
Mahasiswa Dengan Indeks Prestasi (IP) 
Belajar Mahasiswa di Akademi 
Kebidanan KHOLISATUR RAHMI Binjai 
Tahun 2017 

Perhatian orang tua sangat penting 
dalam pendidikan yang mana dengan 
pencapaian hasil belajar dalam bentuk 
indeks prestasi belajar. Seorang anak 
yang mempunyai perhatian dan hubungan 
yang baik dengan orang tua cenderung 

mempunyai kesanggupan yang lebih 
besar untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya, memecahkan problem-
problem yang dihadapi secara cepat dan 
tepat,  

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
responden yang mengatakan perhatian 
orang tua baik dengan indeks prestasi 
belajar sangat memuaskan sebesar 
56,8%. Hasil tersebut memberikan 
gambaran bahwa mahasiswa tidak 
mendapat perhatian orang tua secara 
langsung karena mahasiswa tersebut 
tinggal di asrama sehingga tanggung 
jawab diberikan kepada ibu asrama 
sehingga mahasisiwa tidak merasakan 
secara langsung perhatian orang tua. 
Namun, perhatian orang tua disampaikan 
oleh ibu asrama berupa dukungan 
emsional, dukungan instrumental, 
dukungan informatif dan dukungan 
penilaian tentunya merasa dihargai, 
dicintai dan diperhatikan oleh 
keluarganya. Hal ini berdampak pada 
perilaku positif sesorang terutama dalam 
mencapai suatu prestasi belajar. Dengan 
dukungan keluarga yang baik akan terasa 
bahwa setiap usaha belajar selalu 
memberikan hasil yang sangat 
memuaskan, ilmu yang dipelajari dapat 
dikuasai sehingga ujian dapat dilakukan 
dengan berhasil. 

Hasil uji statistik chi square diperoleh 
nilai p=0,001 maka dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan perhatian orang tua 
dengan indeks prestasi (IP) belajar 
mahasiswa. Dari hasil analisis tersebut 
dapat dinyatakan bahwa semakin baik 
perhatian orang tua kepada mahasiswa 
maka prestasi belajar akan semakin baik 
pula atau meningkat. Penelitian ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Magnuson. K dan Berger .L (2010) yang 
menyebutkan bahwa keluarga 
mempengaruhi keyakinan akademis dan 
penyesuaian sekolah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Cheung CS dan Pomerantz EM 
(2011) menyebutkan bahwa keterlibatan 
orang tua atau keluarga dalam 
pembelajaran anak dapat membawa 
dampak positif baik dampak akademis 
(prestasi) maupun emosional anak. Pada 
mahasiswa program studi D III kebidanan 
fakultas kedokteran Universitas sebelas 
Maret Surakarta sebagian besar 
dukungan keluarga baik dan sebagian 
besar memiliki prestasi belajar yang 
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memuaskan. Maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dukungan keluarga 
yang lebih baik akan menghasilkan 
prestasi mahasiswa yang lebih baik lagi 
atau sangat memuaskan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perhatian orang tua memiliki hubungan 
dengan indeks prestasi belajar 
mahasiswa, karena peran orang tua 
tersebut digantikan oleh ibu asrama, 
sehingga mahasiswa juga merasakan 
secara langsung peran yang dilakukan 
oleh orang tua. Mahasiswa tinggal 
diasrama mengikuti peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pihak pendidikan 
sehingga mahasiswa harus mengikuti 
peraturan tersebut. Kehadiran orang tua 
hanya pada waktu tertentu yag telah 
ditetapkan oleh pihak pendidikan 
sehingga waktu untuk orang tua 
memberikan motivasi hanya terbatas dan 
orang tua hanya mengetahui 
perkembangan anak dati dosen. Dalam 
melaksanakan kegiatan belajar, 
mahasiswa KHOLISATUR RAHMI Binjai 
selalu dipantau oleh ibu asrama yang 
tinggal di asrama, namun pematauan 
tersebut hanya sekedar absensi 
mahasiswa di kamar. Namun, ada juga 
bebarapa mahasiswa yang 
memanfaatkan keberadaan ibu asrama 
sebagai pengganti orang tua. Hal tersebut 
ditunjukkan oleh seringnya mahasiswa 
tersebut menceritakan kejadian yang 
dialaminya dan sambil mengulang 
palajaran yang baru didapatnya, sehingga 
meningkatkan prestasi belajar 
mahasiswa. 

  
Hubungan Sosial Ekonomi Mahasiswa 
Dengan Indeks Prestasi (IP) Belajar 
Mahasiswa di Akademi Kebidanan 
KHOLISATUR RAHMI Binjai Tahun 
2017 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
responden yang mengatakan sosial 
ekonomi mahasiswa baik dengan indeks 
prestasi belajar sangat memuaskan 
sebesar 54,8% Hasil uji statistik chi 
square diperoleh nilai p=0,292 maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan sosial ekonomi mahasiswa 
dengan indeks prestasi (IP) belajar 
mahasiswa. 

Pada penelitian ini menunjukkan 
status ekonomi sosial tidak berhubungan 
dengan prestasi belajar namun tingkat 
sosial ekonomi sangatlah mempengaruhi 

gaya hidup seseorang. Mahasiswa 
dengan status ekonomi sosial atas yang 
sudah terbiasa memiliki gaya hidup 
glamour atau selalu tercukupi semua 
kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat 
bertolak belakang dengan gaya hidup 
mahasiswa dari status ekonomi sosial 
bawah. Temuan data di lapangan 
menunjukkan dana yang diperoleh 
digunakan untuk membayar SPP, 
membeli buku, fotocopy bahan-bahan 
kuliah, dan lain-lain. Sedangkan 
mahasiswa yang berasal dari status 
ekonomi sosial atas dalam hal 
pemanfaatan dana terlihat kurang sesuai 
karena terkadang digunakan untuk 
membeli baju, untuk jalan-jalan, untuk 
memghabiskan waktu bersama teman-
temannya sebagian ada juga yang 
menggunakannya untuk membeli gadget 
dan memasang brachet.  

Prestasi akademik yang dicapai 
seorang mahasiswa merupakan hasil 
interaksi berbagai faktor yang 
mempengaruhi, baik dari dalam diri 
mahasiswa (faktor internal) maupun dari 
luar diri mahasiswa (faktor eksternal). 
Motifasi berprestasi dapat membantu 
mahasiswa dalam memperoleh prestasi 
tinggi, tentu saja seseorang akan 
termotivasi jika mereka memiliki suatu 
tujuan. Mahasiswa harus bisa 
memperoleh IP tinggi karena dengan IP 
yang tinggi akan mempermudah untuk 
mendapatkan beasiswa dan tentu saja 
mereka akan menyelesaikan kuliahnya 
tepat waktu.  

Data di lapangan menunjukkan usaha 
mahasiswa dalam meningkatkan maupun 
mempertahankan prestasinya beraneka 
ragam, misalnya saja meningkatakan 
prestasi belajar  dengan cara sering 
berdiskusi dengan teman, hal tersebut 
sering dilakukan karena berdiskusi bisa 
dilakukan dimana saja dan tidak perlu 
suasana yang tegang. Sebagian besar 
tidak memilih membaca buku karena 
menganggap akan membuat bosan dan 
mengantuk. Cara yang dipilih mahasiswa 
akan membantu dalam mendapatkan IP 
yang bagus, karena dengan IP yang 
bagus akan mempermudah dalam 
mendaptkan beasiswa. Motivasi belajar 
mahasiswa tentu saja berbeda-beda 
begitu juga dengan cara belajar yang 
dipilih. Cara belajar seseorang dapat 
memperlihatkan kesuksesan yang 
dicapainya.  
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Asumsi peneliti bahwa  sosial 

ekonomi tidak berhubungan dengan 
indeks prestasi akademik karena 
mahasiswa berada di asrama yang 
menyebabkan kesamaan dalam gaya 
hidup, namun masih aja ada mahasiswa 
yang mengandalakan tingkat sosial 
ekonomi orang tuanya, sehingga 
mahasiswa tersebut menjadi tidak begitu 
perduli terhadap prestasi akademiknya. 

 
Hubungan Kemandirian Belajar 
Mahasiswa Dengan Indeks Prestasi (IP) 
Belajar Mahasiswa di Akademi 
Kebidanan KHOLISATUR RAHMI Binjai 
Tahun 2017 

Hasil analisis penelitian menunjukkan 
bahwa bahwa responden yang memiliki 
kemandirian belajar mahasiswa baik 
dengan indeks prestasi belajar sangat 
memuaskan sebesar 43,8%. Hasil uji 
statistik chi square diperoleh nilai p=0,001 
maka dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan kemandirian belajar mahasiswa 
dengan indeks prestasi (IP) belajar 
mahasiswa. Hal ini berarti semakin tinggi 
tingkat kemandirian belajar seseorang 
maka semakin naik pula prestasi 
akademiknya yang dilihat dari IPK 
mahasiswa tersebut. 

Kemandirian belajar menuntut 
tanggungjawab yang besar pada diri 
mahasiswa sehingga mahasiswa 
berusaha melakukan berbagai kegiatan 
untuk tercapainya tujuan belajar. 
Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk 
mengembangkan kegiatan belajarnya ke 
berbagai arah dan berbagai cara serta 
strategi, kegiatan belajar yang dilakukan 
dengan hadir di ruang kelas, untuk 
mendengarkan materi-materi yang 
diajarkan dosen. Terkadang materi yang 
diajarkan dosen masih kurang dan sangat 
minim. Karena 2 sampai 3 sks dalam 
seminggu belum memenuhi kebutuhan 
masing-masing mahasiswa. Mahasiswa 
yang masih berfokus dengan cara belajar 
seperti itu menandakan bahwa 
mahasiswa tersebut belum matang untuk 
belajar di perguruan tinggi, belum memiliki 
kemandirian belajar dan belum memiliki 
perencanaan yang matang untuk belajar.  

Penelitian ini sejalan dengan yang 
dilakukan oleh Saputri (2013) ditemukan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kemandirian belajar, terhadap 
prestasi akademik mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi FE UNP” hipotesis tersebut 

diterima karena diperoleh nilai thitung 
>ttabel, yaitu 2.250 > 1.665 tingkat 
signifikansi kecil dari 0.05 yaitu 0.027 
adalah positif. Hal ini berarti semakin 
tinggi tingkat kemandirian belajar 
seseorang maka semakin naik pula 
prestasi akademiknya yang dilihat dari 
IPK mahasiswa tersebut. 

Penelitian ini sejalan dengan yang 
dilakukan Ayuningtyas (2013) 
berdasarkan diskripsi penelitian diketahui 
sebagian besar (57,8%) mahasiswa 
adalah mandiri dan lebih dari setengah 
(57,8%) prestasi belajar yang 
memuaskan. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan hipotesis yang menyatakan 
terdapat hubungan antara kemandirian 
belajar dengan prestasi belajar 
mahasiswa dimana berdasarkan tabel 4.8 
diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 
(p > 0,05) sehingga hipotesis yang 
menyatakan terdapat hubungan antara 
kemandirian belajar dengan prestasi 
belajar mahasiswa adalah diterima. Dan 
nilai r hitung sebesar 0,666, dimana nilai 
tersebut lebih besar dari r tabel = 0,2940. 

Sejalan juga dengan yang dilakukan 
oleh Zainal (2011) ditemukan bahwa 55 
responden yang mempunyai kemandirian 
belajar baik terdapat 52 orang (94,5%) 
memiliki indeks prestasi terpuji dan 
sangat memuaskan, sedangkan 3 orang 
(5,5%) memiliki indeks prestasi 
memuaskan. Hasil analisis dengan uji 
Fisher’s Exact untuk melihat hubungan 
kemandirian belajar dengan indeks 
prestasi didapatkan nilai p = 0,047 (p < 
0,05), ini dapat diartikan ada hubungan 
yang bermakna antara kemandirian 
belajar dengan indeks prestasi dan 
diperoleh nilai RP = 1,18 ( 95% CI = 1,00- 
1,41) berarti mahasiswa yang memiliki 
kemandirian belajar baik berpeluang 1,18 
kali lebih besar memperoleh indeks 
prestasi terpuji dan sangat memuaskan 
bila dibandingkan dengan mahasiswa 
yang memiliki kemandirian belajar buruk. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemandirian belajar akan mempengaruhi 
prestasi akademik mahasiswa tersebut. 
Namun demikian, untuk menuju 
kemandirian belajar tersebut berpulang 
kepada karakteristik mahasiswa tersebut, 
yaitu keterlibatan intelektual dan 
emosional. Kemandirian sangat penting 
bagi peserta didik sebab kemandirian 
merupakan modal dasar bagi peserta 
didik dalam menetukan sikap dan 
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tindakan terhadap terhadap proses 
belajarnya. Kemandirian belajar 
mendorong seseorang untuk berprestasi, 
berinisiatif dan berkreasi. 

 
Hubungan Bimbingan Akademik 
Dengan Indeks Prestasi (IP) Belajar 
Mahasiswa di Akademi KHOLISATUR 
RAHMI Binjai Tahun 2017 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
responden yang mengatakan bimbingan 
akademik baik dengan indeks prestasi 
belajar sangat memuaskan sebesar 
51,1%. Hasil uji statistik chi square 
diperoleh nilai p=0,030 maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan 
bimbingan akademik dengan indeks 
prestasi (IP) belajar mahasiswa. 

Pembimbing Akademik adalah staf 
pengajar tetap suatu Perguruan Tinggi 
yang paling tepat untuk menjadi sumber 
bantuan nasehat akademik untuk 
mahasiswanya. Tugas pembimbing 
akademik salah satunya adalah 
merangsang motivasi belajar mahasiswa 
dan membimbing mahasiswa dalam 
mengembangkan keterampilan 
belajarnya, sehingga peran pembimbing 
akademik turut menentukan hasil belajar 
mahasiswanya dalam upaya keberhasilan 
studi.  

Pembimbing akademik sudah 
menerapkan perannya dengan baik, 
seperti peran sebagai fasilitator, dimana 
pembimbing akademik memfasilitasi 
mahasiswanya yang mengalami kesulitan 
dalam mencari referensi, peran sebagai 
organisator, dimana pembimbing 
akademik memantau mahasiswanya 
dalam kegiatan belajar, peran sebagai 
pemandu dimana pembimbing akademik 
telah membantu mahasiswa dalam 
meningkatkan motivasinya dengan cara 
memberikan penghargaan pada saat 
mahasiswa mengalami peningkatan 
dalam proses belajar.  

Begitu juga dengan penelitian dari 
Herpratiwi (2012), yaitu pada uji statistik 
nilai P=0,031 pada taraf signifikan 5% 
(α=0,05) yang menjelaskan bahwa H0 
ditolak yang berarti terdapat hubungan 
antara peran pembimbing akademik 
dengan motivasi belajar mahasiswa, dan 
tingkat kekuatan hubungan antara peran 
pembimbing akademik dengan motivasi 
belajar mahasiswa (95% CI=1.347) 
dengan POR=5000, artinya mahasiswa 
yang mengatakan peran pembimbing 

akademik kurang baik memiliki resiko 5 
kali motivasi rendah.  

Begitu juga dengan penelitian dari 
Saleh (2014) yang menyatakan bahwa 
tedapat hubungan peran dan fungsi 
pembimbing akademik dengan motivasi 
belajar, yang menjelaskan bahwa peran 
pembimbing akademik mempunyai 
hubungan dengan motivasi belajar, 
dimana mahasiswa yang mempunyai 
motivasi tinggi sebagian besar didukung 
oleh peran pembimbing akademik yang 
baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
para pembimbing akademik yang telah 
diberi tanggung jawab haruslah 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar 
dapat berperan dengan memfungsikan 
secara optimal peran pembimbing 
akademik. Melalui peran pembimbing 
akademik diharapkan mampu mendorong 
mahasiswanya untuk senantiasa belajar 
dalam berbagai kesempatan melalui 
berbagai sumber dan media (Slameto, 
2013).  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisis yang dilakukan mengenai analisis 
faktor yang berhubungan dengan indeks 
prestasi (IP) belajar mahasiswa di 
Akademi Kebidanan KHOLISATUR 
RAHMI Binjai Tahun 2017 dapat 
disimpulkan yaitu lingkungan belajar 
mahasiswa 5,532 kali berpengaruh 
terhadap indeks prestasi belajar. Pada 
penelitian ini lingkungan belajar lebih 
berpengaruh dari pada emandirian 
belajar, perhatian orang tua dan 
bimbingan akademik. Lingkungan belajar 
di Akademi Kebidanan KHOLISATUR 
RAHMI Binjai yaitu sudah lengkap 
tersedianya bangku yang cukup dan tidak 
rebutan, infocus yang merata, 
perpustakaan yang lengkap, laboratorium 
yang lengkap, sirkulasi udara yang bagus 
serta ruangan yang sejuk dapat 
menambah semangat dan kenyamanan 
mahasiswa untuk belajar. 
 
Saran 
1. Bagi Akademi Kebidanan 

KHOLISATUR RAHMI Binjai Dapat 
meningkatkan kecermatan dalam 
mengidentifikasikan permasalahan 
yang timbul dalam rangka 
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pengelolaan dan pelaksanaan 
program peningkatan prestasi belajar 
mahasiswa. Meningkatkan 
keterpaduan dan keterkaitan 
pelaksanaan program belajar 
mengajar dengan lintas sektoral 
maupun pihak/sektor terkait diwilayah 
Kisaaran sehingga menimbulkan 
kebijakan yang dapat meningkatkan 
prestasi belajar mahasiswa. Agar 
pendidik atau dosen hendaknya dapat 
meningkatkan lagi pemberian 
motivasi belajar agar mahasiswa lebih 
semangat dalam belajar yaitu dengan 
cara menggunakan materi, metode 
dan evaluasi belajar yang lebih 
bervariasi dan menarik, sehingga 
prestasi belajar yang dicapai 
mahasiswa lebih baik.  

2. Bagi mahasiswa agar meningkatkana 
kemandirian belajar mahasiswa dan 
meningkatkan minta mahasiwa untuk 
lebih mandiri sehingga menimbulkan 
prestasi belajar mahasiswa. 
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