
RINGKASAN PENELITIAN 


Judul Penelitian 	 Perbandingan prestasi Belajar Mahasiswa yang 
berasal dari jurusan Al dan A2 ;:>ada Fakulta.s 
Farmasi Universitas Airlangga. 

ketua Penr;l it i 	 lr. lilly Ana 

Anggota Peneliti 'Drs. Sed iono 
Drs. Eko Tjahjono 
Ora. Su:zyanna 
Drs. Suliyanto 

Fakultas 	 Ma:ematika dan llmu Pengetahuan Alam 
Sumber biaya 	 Dip Operasional Perawatan dan F~silitas 

rahun 1903/1994 
SK Rektor NOm0t :" 405/PT03.HS/N.-1883 
Tanggal 15 Jul! 1883 

Adanya anggapan dalam masyara~at, walaupun pemerintah telah 
r 

membuat penj&rusan baru di SMA. namum masih belum dapat menghilangkall 

anggapan bahwa penjurusan di SMA merupakan penggolongan s i sw;:~ 

berdasarkan tingkat kepandaian. 

Pada pene li t ian in i permasalahanyang d iajukan adalah Apakah 

banar bahwa PrBstasi balajar mBhasis~a Fakultas Farma5i Universitas 

Airianga pada semester I atau semester II yang berasal dari jurusan Al 

dengan A2 barbeda? hi~otesis yang diajukan yaitu Prestasi belajar 

mahasiswa Fakultas Farmasi pada tingkat dasar yang berasal dari jurusan 

Ai berbeda dengan A2. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya perbedaan prestasi 

belajar mahasiswa Yakultas Farmasi yang berassl dari jurusan Ai de.,gan 

A2 baik pada semester I atau semester II. serta memberikan informksi 

kepada Fakultas FarmBsi Universitas Airlangga dalam rangka pembinaa~
• 

mahasiswa baru. 

Sampel diambil dari populasi maha518wa Fakultas Farmasi 

Universitas . Airlanlla Tahun Anglaran 1991 dan 1992 yang telah mengikuti 

Ujian Akhir Semester I dan II. Sampel diambil 1/3 dari besarnya 

populasi, sedangkaR v8.r iabe 1 yang diamati ada.lah Indeks Prestasi 
i 
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roahasiswa pada semester I dan II. Data diperoleh dari SSAK FakultaR 

Farmasi Universitas AirlanggJ.. 

Untuk Angkata1891 sampel yang diambil 13 orang berasal dari Ai dan 16 

orang dari A2 .. seda.ngka:; untuk angkatan 1992 sampel yang d iamb i 1 

orang berasal.dari Al dan 10 orang dari A2. 

Alat analisa data yang dilunakan adalah 

Uji Mann-Whitney untuk membandingkan indeks prestas1 roahasiswB yang 

berasal dari jurusan Al dan A2, balk pada semester T atau semester Ir. 

Dari hasil analisa data diaimpulkan bahwa prestasi belaj ar 

mahasiswa Fakultas Farmasi Angkatan 1891 dan Angkatan :892 pacta 

semestet I dan semester II ditinJau dari asal jurusannya semasa di SMA 

berbeda. Prestasi Belajar mahasisN&-mahas va yang barasal dari jurusan 

A1 lebih baik dibanding rekannya yang berasal dari jurusan A2. 

~eneliti menyarankan penjurusan di SMA ~ebaiknya tidak dirubah-rubah 

lagi. karena penjurusan sepertl sekarang ln1 sudah oukup memadai. 

i 
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KATA PEN"GANTAR 

Bismillahirrahmananirrahiim 

['enu 1is panjatkan puj i syukur keh!l(jhi rat. AJ jnh SWT, 

dengan rahmat-MYB penulis dapat menyelesaikan laparan penelitjan yang 

dibiayai oleh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 

Laporan penelitian in i merupakan hasil penelitian yang 

dilaksanakan di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Airlanlla, 

dengan judul Perbandinlan Prestasi-Belajar mahasisAa yang berasal dari 

jurusan A1 dan A2 pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

• Denlan selesainya Iaporan i~i, penulis tidak lupa mengucapkan 

banyak terima. kasih kepada : 

Ketua Lembaga penelitian Universitas Airlangga yar.g telah 

memberikan biaya penelitian. 

Dekan dan Pemb!J.ntu Dekan r Fakultas Farmasi Universitas ilirlangga 

yang talah memberi kesempatan untuk melakukan pen~litian 

Kepala SBAK Fakultas Farmas1 Universitas AirLf!ngga " beserta staf 

yang telah bersedia menyediak&n data. 

Ketua jurusan Hatematik. FMIPA Unair yang memberi dorongan untuk 

melakukan penelltian. 

Semua pihak yang telah me~bantu dalam penyelesai-an Iaparan 

penelitian. 

Akhirnya penulis mengharapkan sar3n dan kritlk yang membanlun 
demi penyempurnaan penelitian ini. 

Surabaya, 30 Desember 1993 

Penults 
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