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lsi Ringkasan 

Penjurusan di Sekolah Menengah Atas merupakan masalah yang 

tak pernah selesai diperbincangkan oleh kalangan pendidikan, dan 

dari kepustakaan maupun hasil diskusi para ahli nampak bahwa 

pembicaraan tentang penjurusan di Sekolah Menengah Atas ini tidak 

didasarkan pada temuan empirik yang memadai. 

Sudah menjadi keyakinan umum bahkan semacam mitos-mitos, bahwa 

siswa-siswa Sekolah Menengah Atas yang berada di jurusan Al dan 

A2 merupakan siswa-siswi yang lebih baik kemampuan akademisnya 

dibandingkan dengan siswa-siswi yang berada di jurusan sosial A3 

dan A4. Bahkan pihak manajemen sekolahpun secara tak sadar 
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memberi perhatian lebih kepada para siswa-siswi Al dan $2 dalam 

bentuk fasilitas belajar yang lebih baik. Demikian pula orang tua 

selalu berupaya supaya putra-putrinya dapat masuk jurusan Al atau 

A2 dengan segala macam cara. yang dikarenakan stereotype yang 

tertanam di masyarakat bahwa siswa-siswi jurusan Al dan A2 

memiliki kualitas akademis yang lebih baik. 
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Penelitian ini menguji suatu hipotesis apakah perbedaan .asal ... 

jurusan di Sekolah Menengah Atas akan membawa perbedaan indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga. 

Variabel bebas dalam penelitian ini ada1ah asal jurusan 

mahasiswa-mahasiswi ketika mereka berada di Sekolah Menengah 

Atas, sementara variabel tergantungnya adalah indeks prestasi 

kumulatif mereka selama studi di Jurusan Akuntansi. Penelitian 

ini menggunakan teknik random sampling, dan menggunakan tiga 

angkatan sebagai target population, yaitu angakatan 1986, 1987 

dan 1988. Diperoleh samlpe sebanyak 60 subyek dan yang akan 

dianalisis sejumlah 58 subyek terdiri dari 41,38% subyek berasa1 

dari jurusan sosia1 dan 58,62% berasal dri jurusan eksakta. 

Teknik ana1isis data yang digunakan berupa teknik statistik t

test, dihitung dengan menggunakan program komputer microstat dan 

didapat mean indeks prestasi untuk mahasiswa-mahsiswi yang 

berasa1 dari jurusan sosia1 sebesar 2,4598 sedangkan mean 

mahasiswa-mahasiswi yang berasa1 dari jurusan eksakta sebesar 

2,1988. Hasi1 t observasi sebesar 1,8416. Nilai ini signifikan 

untuk taraf signifikansi 5%, sehingga secara statistik dapat 

diambil kesimpulan bahwa indeks prestasi kumulatif mahasiswa-

Ekonomi UniversitasAkuntansi Fakultasmahasiswi Jurusan 

Airlangga yang berasal dari jurusan berbeda di Sekolah Menengah 

Atas berbeda. 

Diskusi hasil temuan dan saran mengenai penelitian yang 

lebih lanjut juga dibicarakan dalam penelitian ini. 
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KATA PENGANTAR 
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Penelitian dengan judul Pengaruh Jurusan di Sekolah 

menengah Atas terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Mahasiswi 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 

berdasarkan SK. Rektor Nomor 7744/PT 03.H/N/1990 tanggal 24 

September 1990 dengan sumber biaya DIP Operasional Perawatan dan 

Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1990/1991 telah dapat 

diselesaikan sesuai engan waktu yang ditentukan. 

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu 

berkat bantuan dari berbagai fihak. untuk itu pada kesempatan ini 

kami mengucapkan terima kasih kepada 

Bapak-bapak Pimpinan Universitas Airlangga atas izin yang 

diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian ini. 

- Para Bapak dan Ibu Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas 

Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk 

melaksanakan penelitian ini. 

- Bapak-bapak Pimpinan dan Staf Lembaga Penelitian Universitas 

Airlangga atas bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada kami 

sejak awal hingga akhir masa penelitian. 

_ 	 Para Bapak dan Ibu Staf Bagian Administrasi Akademik Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga atas kesediannya membantu kami 

mendapatkan data sebagai masukan penelitian karoi. 

Bapak Drs. Ino Juwono, MA atas pengarahan-pengarahan yang 

diberikan kepada kami sehingga penelitian ini dapat terlaksana" 

dengan lancar. 
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- Rekan-rekan lain yang tidak dapaty kami sebutkan satu demi. 

satu, atas bantuan dan informasinya untuk melengkapi penelitian 

ini. ',.', 

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan bagi instansi dalam mengambil kebijakan untuk proses 

pendidikan dan menimbulkan keinginan peneliti untuk meneliti 

lanjut tentang perlu tidaknya penjurusan di SMA 

Surabaya, Januari 1991 

TIM PENELITI 
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