
RINGKASAN PENELITIAN 


Judul Penelitian : Hubungan Antara Prestasi Studi Akhir 

di SLTA dengan Prestasi Stud! Akhir 

di Perguruan Tinggi: Sebuah Studi Ka

sus Pada Mahasiswa Angkatan 1981/1982 

Faku 1tas Ekonomi Universi tas Airlangga 

Ketua Peneliti Drs. Hermawanto, M.Sc. 

Anggota Peneliti Drs.Ec. I Made Sudana, MS 

Drs. Y. Lilik Rudianto 

Fakultas/Puslft Ekonomi Universitas Airlangga 

Sumber Biaya DIP Opersiona I Perawatan dan Fasi 1i 

tas Universitas Airlangga 

Tahun 1991/1992 

SK Rektor Nomor : 4257/PT03.H/N/1991 

Tanggal : 4 Juni 1991 

------------------------------------~----------------- ---

Keberhasilan dalam pengelolaan program pendidikan 

an tara lain ditentukan oleh ketepatan dalam: (1) peng

ukuran terhadap kriteria seleksi input, (2) pelaksanaan 

proses bel ar mengajar yang baik, yang pada akibatnya 

akan didapatkannya (3) kualitas output yang baik pula. 

Penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah ter

dapat kaitan an tara prestasi akhir di S~TA dengan pres

tasinya pada saat menempuh studi di perguruan tinggi 

ini, diharapkan akan mampu memberikan informasi ten tang 

arti penting/tidaknya pertimhangan terhadap prestasi 

akhir pada saat di sr~TA bagi calon mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga. 
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Penelitian ini JTlerupakan suatu studi kasus, yaitu 

pada mahasiswa angkatan 1981/1982 Fakultas Ekonomi Uni

versitas Airlangga, mengingat angkatan ini baru saja 

menghabiskan anggotanya, yaitu lulus dan dikeluarkan. 

Sampel dari penelitian in1 diambil secara systematic 

sampling technique dari mahasiswa yang lulus tanpa cuti 

dengan ukuran 50%, dan sebagian pembahasannya dilakukan 

secara deskriptif. 

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa nilah ijazah 

SLTA rata-rata mula-mula berhubungan cukup erat dengan 

lama studi di perguruan tinggi, namun dengan dimasukkan 

variabel Indeks Prestasi Kumulatif dalam peniniauan ter

sebut, maka hubungan antara nilai 1jazah S~TA rata-rata 

dengan lama studi menjadi melemah. Hal ini dimungkinkan 

terdapatnya hubungan tidak langsung yang cukup berarti 

antara nilai ijazah SLTA rata-rata dengan Indeks Pres

tasi Kumulatif, serta Indeks Prestasi Kumulatif dengan 

lama studio 
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KATA PENGANTAR 


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan 

Yang Maha Esa, karena berkat karunianya peneli tian ini 

te lah dapa t kam! 1aksanak,an. Pene Ii tian ini merupakan 

suatu karya kami yang relatif masih pemula, sebagai upaya 

untuk rneningka tkan kernampuan mene Ii ti bagi kaml sebagai 

tenaga akademis. 

Penelitian ini berjudul : "Hubungan Antara Prestasi 

Studi Akhir di SLTA dengan Prestasi Stud! Akhir di Per

guruan Tinggi: Sebuah Studi Kasus pada Mahasiswa Angkatan 

1981/1962 di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga". 

Penel i tian in! mencoba untuk mengetahul apakah prestasl 

akh!r di SLTA mempunyai hubungan dengan keberhasilan ma

hasiswa rnencapai prestasi di perguruan tinggi. 

Terlaksananya penelitian ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan in! kam! me

nyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. 	 Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang te

lah rnernberikan ijin untuk melakukan penelitian di Fa

kultas Ekonomi Universitas Airlangga. 

2. 	Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah 

memberikan kesernpatan dan bantuan pembiayaan. 

3. 	Semua pihak yang te lah memb<:)rikan sumbang 'sarannya, 

t<:)rmasuk kepada Ora. Guntari H. dan Drs.E. Kristiyadi. 
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