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Dalam pembangunan dewasa ini, khususnya pads pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kiranya ama~'dibutuhkan peraI dan 
kofttribusi dari sumber daya manusia yang memadai atau sumber daya ma
nusia yang mempunyai tingkat kemampuan (ia,analar) yan&tinggi, di 
samping sumger daya alami yang mencukupi. Telah banyak pakar berpen
dapat bahwa untuk mengetahui kemampuan (days nalar) seseorang, kira 
nya dapat digunakan suatu bentuk uji yang tidak mengacu pada kuriku 
lum sekolah, yakni kemampuan matematis (KM) dan..l!IUlampuan verbal (KV).

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikemukakan adalah: apa 
kah kemampuan daya nalar mahasiswa jur. matematika FMIPA Unair dipe 
ngaruhi oleh'aeal prog.studi mereka di SMA, di samping itu juga menga
mati apakah ada korelasi antara KM dan KV mahasiswa-mahasiswa tersebut. 
Sedang tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah KM 
dan KV dipengaruhi dari asal prog studi mereka di SMA, di samping me 
ngetahui ada tidaknya korelasi an tara KM dan KV dari mahasiswa terse 
but. Secara umum hipotesis yang dikemukakan adalah antara KM dan KV 
masing-masing mahasiswa tidak dipengaruhi asal prog,studi mereka di 
SMA, di samping itu antera KM dan KV tidak terdapat korelasi satu de 
ngan yang lain. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari 20 rang mahasiswa (A ) dan 18 orang mahasiswa (A ) dan sebagai
variabel penelitian adalah nila! mata kUliah yang ter~olong mata kuli 
ah KM d~n ~V. Analisis yang digunakan adalah uji ketidaktergantungan
y2 dan uji korelasi Tau Kendall, yakni uji untuk mengetahui ada tidak
-~ya korelasi antara KM dan KV dari mahasiswa-mahasiswa yang berasal 
dari prog.studi A maupun A • 

Dari hasil a~alisis da6 perhitungan ternyata diperoleh hasil 
bahwa kemampuan penalaran matematis (KM) dari mahasiswa jUr. matemati
ka FMIPA Unair bergantung dari asal prog.studi mereka selama di SMA, 
sedang KV nya tidak bergantung dari asal prog.studi mereka selama di 
SMA. Di samping itu terdapat korelasi antara KM dan KV dari mahasiswa 
mahasiswa yang berasal dari prog.studi A] maupun A? Ketergantungan
tersebut secara hipotetik mungkin disebaDkan pemberian materi ajar 
yang berbeda, yakni untuk Al (26 SK~) sedang untuk A? (20 SKS), yakni
materi ajar untuk mendukung mata kuliah yang terkelompokkan dalam 
KM dan KV. Sedan, korelasi (adanya keterkaitan) tersebut berarti bah 
wa apabila mahasiswa tersebut mempunyai KM yang Daik. maka mahasiswa 
tersebut Juga meapunyai KV yang baik pula, tetapi tidak sebalikaya.
Sedang faKtor-raktor lain yang mungkin berpen,aruh terhadap kemampuan
ses!')Grang. sampai saat penelltlan ini dilakukan belum diamati. 
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Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama karni 
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