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Salah satu upaya untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik 

tingkat SMTA yang profesional adalah menyelenggarakan program di 
ploma kependidikan MIPA di berbagai perguruan tinggi negeri terten 
tU.di antaranya adalah di FMIPA Unair. Tujuan dibukanya program ter
sebut antara lain adalah untuk menciptakan tenaga-tenaga pendidik 
yang terampil di bidang ilmu eksakta.di samping itu juga memilih 
calon-calon pendidik yang mempunyai kemampuan belajar yang cukup ti 
nggi di bidang ilmu eksakta.yakni meliputi Biologi.Fisika.Kimia.dan 
Hatematika. 

Penelitianini mempermasalahkan apakah terdapat perbedaan kemam
puan belajar di antara mahasiswa program D3 kependidikan MIPA Unair 
angkatan tahun 1986.pada saat menempuh perkuliahan di tingkat semes 
tar bersama(TSB) dan di tingkat semester lanjutan (TSL). Pemilihan 
masalah ini didasarkan atas pertimbangan bahtva denglUl berhasilnya ma
hasiswa tersebut di TSB.hal itu akan mempengaruhi keberhasilannya di 
TSL. 

Dari hasil peneli tian ini ternyata baht-Ia terdapat perbedaan yang 
cukup berarti antara kemampuan mahasiswa program studi Biologi.Fisika, 

Kimia.dan Matematika dalam prestasi hasil studi yang dicapai selama 
menempuh perkuliahan di TSB dan <ii TSL. Selanjutnya perbedaan tersebut 
berdasarkan uji mean dua populaa:L dengan statistik uji t diperoleh ke
terangan bahwa kemampuan mahasisl{a program D3 selama perkuliahan di 
TSB jauh lebih baik dibanding pel'kuliaban merev.a selama di TSL. Dari 
penelitian ini.nampRknya program tersebut belum mcnunjukkan hasil yang 
optimal.alch karena itu diperlukticn penelitian-penelitian lebih lanjut. 
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KATk PENGANTAR 

Dengan mengucapl{an puj i syukur kehadira t Allah S. H. T. yang te

lah melimpahkan rahmat-NYA kepada kami,sehingga penelitian ini da 

pat terselesaikan sesuai dengan rencana. 

Ucapan ·terima lmsih yang sebesar-besarnya terutama kami sampai

kan kepada Bapak Drs.Isworo Suwondo yang dengan sabar telah membim 

bing kami,sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

Walaupun dalam penelitian ini,kami telah berusaha semaksimal 

mungkin,akan tetapi kami tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan 

maupun kesail::ahan-kes~lahan,sehingga kritik dan saran dari pembaca 

akan sangat kami hargai demi kesempurnaan penelitian inL . 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisi

pasi dalam penelitian ini,kami ucapkan banyak terima kasih. 
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