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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi merupakan salah satu jenjang 

pendidikan formal yang mempersiapkan lulusannya untuk bersaing dalam dunia 

kerja. Melalui pendidikan di Perguruan Tinggi, mahasiswa dididik untuk menjadi 

seorang yang ahli, profesional dalam suatu ilmu atau bidang keilmuwan, serta 

sanggup mengabdikannya guna kepentingan masyarakat dan bangsa 

(Hamalik,1990). 

Tercapainya tujuan pendidikan nasional di atas dapat dilihat dari prestasi 

belajar yang didapat oleh peserta didik. Menurut pendapat Tirtonegoro (2001) 

“prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan 

hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu.” Sedangkan 

menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003) “prestasi belajar adalah realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang.” Dari pengertian ini dapat kita ketahui, bahwa prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak 

dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar.  

Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi, yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai. Dari situ dapat dilihat tinggi rendahnya prestasi 

belajar siswa pada setiap bidang studi. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik dari dalam diri peserta didik (faktor internal) yang berupa 
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kecerdasan, intelegensi, bakat, minat, kemandirian dan motivasi, maupun 

faktor dari luar peserta didik (faktor eksternal) berupa lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

Dalam situasi mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi tercakup aktivitas 

mendengarkan kuliah dosen, berpikir (mencerna dan memecahkan masalah), 

berpendapat, berbuat, bertanya, dan berbagai aktivitas fisik dan mental lainnya. 

Untuk memperoleh hasil kuliah yang maksimal, terdapat beberapa faktor yang 

hendaknya diperhatikan yaitu: letaknya tempat duduk, berpendapat dan bertanya, 

menyimpulkan dan menggeneralisasikan. (Salam, 2004) 

Duduk di depan akan membantu kita untuk lebih masuk ke situasi. Jika duduk 

di belakang, mahasiswa lebih sering terhalang oleh orang lain dan seringkali tidak 

dapat mendengar dengan jelas atau lebih mudah terganggu. (Soedarsono, 2006) 

Melihat wacana di atas, terlihat bahwa letak tempat duduk dapat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. Atas dasar realita yang ada di lapangan, maka penulis 

ingin mengetahui apakah masalah letak tempat duduk berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mahasiswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara letak tempat duduk pencapaian nilai akhir 

mahasiswa FK-UMM angkatan 2008? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara letak tempat duduk dengan pencapaian 

nilai akhir mahasiswa FK-UMM. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui rata-rata pencapaian nilai akhir mahasiswa 

Fakultas Kedokteran UMM angkatan 2008 yang duduk di 3 baris 

depan. 

2. Untuk mengetahui rata-rata pencapaian nilai akhir mahasiswa 

Fakultas Kedokteran UMM angkatan 2008 yang duduk di 3 baris 

belakang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat praktis 

Sebagai masukan bagi fakultas untuk mengembangkan metode 

pembelajaran yang sesuai dan dapat membuat peraturan baru sehingga proses 

belajar mengajar menjadi lebih efektif. 

1.4.2 Manfaat teoritis 

a. Dapat memberi sumbangan pengetahuan dalam dunia pendidikan 

yang terkait dengan pengelolaan ruang kuliah terutama pengaturan 

tempat duduk dalam aktivitas belajar di kelas. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dan referensi yang berkaitan dengan penelitian mengenai hubungan 

letak  tempat duduk dengan pencapaian nilai akhir blok. 

 

 

 

 

 


