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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lulusan dan lama studi jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan Fakultas Teknik UNM. Sampel penelitian ini adalah 65 orang 

dari mahasiswa Teknik sipil dan perncanaan. Hasil analisis data diperoleh bahwa 

indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Teknik sipil dan Perencanaan berada 

pada kategori sedang yaitu dengan IPK rata-rata 3.18 dengan persentasi 43.08 

persen dan lama studi berada pada kategori sedang yaitu sekitar 56 bulan dengan 

persentasi 41.54 persen. Dengan menggunakan analisis korelasi product moment 

diperoleh nilai signifikan antara lama Indeks prestasi kumulatif lulusan dengan 

lama studi yaitu 0.9835 dimana r = 0.9835. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara indeks prestasi lulusan dengan lama studi mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan. 

 

Kata kunci: Indeks prestasi kumulatif (IPK), lama studi, analisis korelasi 

product moment. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu pendukung keberhasilan 

pembangunan  di suatu negara adalah 

adanya sumberdaya manusia (SDM) yang 

berkualitas. Tenaga kerja (SDM) 

merupakan modal bagi bergeraknya roda 

pembangunan. Salah satu pihak yang 

memiliki peran dalam menghasilkan 

SDM yang berkualitas adalah Perguruan 

Tinggi. Peran yang dilakukan ialah 

dengan memperbanyak daya tampung 

mahasiswa yang kuliah serta menjaga 

kualitas proses pembelajaran, serta  

meningkatkan kualitas lulusannya.  

Predikat kelulusan mahasiswa 

selama mengikuti pendidikan di sebuah 

perguruan khususnya di UNM 

(Universitas Negeri Makassar) terdiri dari 

tiga tingkatan yaitu memuaskan, sangat 

memuaskan, dan dengan pujian yang 

ditandai dalam transkip akademik. IPK 

merupakan ukuran kemampuan 

mahasiswa sampai pada periode tertentu 

yang dihitung berdasarkan jumlah SKS 

yang telah ditempuh. Ukuran nilai 

tersebut akan dikalikan dengan nilai 

bobot mata kuliah kemudian dibagi 

dengan jumlah SKS mata kuliah yang 

diambil pada periode tersebut.  

Klasifikasi predikat kelulusan yang 

ditetapkan di UNM adalah IPK (Indeks 

Prestasi kelulusan) dengan nilai 2.00 – 

2.73 dikaregorikan memuaskan, nilai 

2.76 – 3.50 dikategorikan sangat 

memuaskan, dan 3.51 – 4.00 

dikategorikan pujian (Cum Laude).  

Dalam menempuh studi di UNM 

(Universitas Negeri Makassar) seorang 

mahasiswa akan mengikuti perkuliahan, 

dan ujian untuk menentukan 

kelulusannya.  Di jurusan Teknik sipil 

dan perencanaan  khususnya mahasiswa 

dituntut untuk mengikuti perkuliahan, 

mengerjakan tugas/laporan, mengikuti 

asisensi, dan mengikuti mid/ujian. Dari 

hasil pengamatan sementara penulis 

terhadap mahasiswa dalam mengikuti 

ujian. Terkadang mahasiswa yang 

dianggap pintar karena IPKnya diatas 3 
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juga mengalami kesulitan dalam 

menghadapi ujian sehingga masa studi 

yang harusnya 4 tahun menjadi 5 tahun, 

kadang banyak mahasiswa dengan masa 

studi lama tapi dengan IPK rendah 

harusnya terjadi sebaliknya karena 

mahasiswa mempunyai banyak waktu 

untuk memperbaiki nilai akhir mereka. 

Prestasi akademik merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal 

maupun faktor eksternal. Salah satu 

faktor internal yang mempengaruhi 

prestasi akademik adalah kebiasaan 

belajar, atau tepatnya perilaku belajar. 

Perilaku belajar terwujud dalam bentuk 

kebiasaan, keterampilan, pengamatan, 

berfikir asosiatif dan daya ingat, berfikir 

rasional dan kritis, sikap, apresiasi dan 

tingkah laku.  Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui  hubungan 

antara indeks prestasi kumulatif (IPK) 

lulusan dan lama studi jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 

Fakultas Teknik UNM. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menururt pasaribu (1983) prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai 

seseorang setelah mengikuti program 

pendidikan dan latihan. Sedangkan 

menurut Winkel (1996) mengemukakan 

bahwa prestasi belajar merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang atau prestasi belajar merupakan 

hasil maksimum yang telah dicapai oleh 

seseorang setelah melaksanakan usaha- 

usaha belajar.  

Prestasi belajar adalah usaha hasil 

dari semua kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa,baik dari belajar,pengalaman 

dan latihan dari suatu kegiatan.untuk 

mengetahui hasil dari belajar ini dibuat 

suatu alat pengukur tes prestasi. Hasil 

pengukuran tes hasil belajar dapat 

dinyatakan dalam bentuk nilai yang 

bersifat kuantitatif dalam angka 0 – 4 

atau A, B, C, D, E. Tingkatan nilai test 

ini diatur menurut rangking dan 

diformulasikan dalam bentuk indeks 

prestasi (IP). 

Indeks prestasi kumulatif (IPK) 

yaitu indeks prestasi yang dihitung pada 

setiap akhir semester yang digunakan 

sebagai dasar untuk mengetahui 

keberhasilan belajar dari semua mata 

kuliah yang diikuti pada semester yang 

bersangkutan. Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) yaitu indeks prestasi yang dihitung 

pada akhir suatu program pendidian 

lengkap atau pada akhir semester kedua 

dan seterusnya untuk seluruh mata kuliah 

yang diambilnya. 

Masa studi merupakan rentang 

waktu yang disediakan bagi mahasiswa 

untuk menyelesaikan program 

pendidikan. Pencapaian hasil belajar yang 

diperoleh mahasiswa dari aktivitas 

belajar, dinyatakan dalam bentuk angka 

atau simbol tertentu. Untuk mencapai 

prestasi akademik yang bagus seorang 

mahasiswa harus memiliki kemampuan 

akademik. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian mengunakan 

penelitian ex post facto, dimana dengan 

menggunakan metode tersebut 

diharapkan dapat dijelaskan mengenai 

makna dan pola hubungan antara variabel 

yang diteliti, kemudian dibuat prediksi 

dan implikasinya. 

Desain penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Ket,  A : Indeks prestasi kumulatif  

(IPK) lulusan 

B : lama studi mahasiswa 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Negeri Makassar Jl. Dg.Tata 

Raya Parangtambung Makassar, 

sedangkan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan teknik dokumentasi. 

 

A B 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Berdasarkan data yang diperoleh 

bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

tertinggi 3.74 dan yang terendah 2.87. 

Distribusi dari IPK mahasiswa dapat 

dilihat pada tabel 2. Hasil analisis 

diperoleh rata- rata (M) sebesar 3,31, 

standar deviasi (SD) sebesar 0,19, Modus 

(Mo) sebesar 3,26 dan Median (Me) 

sebesar 3,26. 

Tabel 1. Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa PTSP 

Kategori Interval Frekuensi 
Persentase 

relatif 

Persentase 

kumulatif 

Sangat tinggi 3,50 ke atas 14 21,54 21,54 

Tinggi 3,31  - 3,49 15 23,08 44,62 

Sedang 3,11  - 3,30 28 43,08 87,69 

Rendah dibawah 3,11 8 12,31 100,00 

Total       65 100,00   

Sumber: Hasil olah data 

Gambar 1. Histogram Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa PTSP 

 

Dari tabel  dan gambar  di atas 

menunjukkan bahwa terdapat 21.54 

persen atau 14 orang mahasiswa 

menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) berada dalam taraf sangat tinggi, 

23.08 persen atau 15 orang pada taraf 

tinggi 43.08 persen atau 28 orang pada 

taraf sedang; dan 12.31 persen atau 8 

orang pada taraf rendah. 

 

2. Lama Studi 

Berdasarkan data yang diperoleh 

bahwa lama studi paling lama yaitu 82 

bulan dan paling cepat 51 bulan. 

Distribusi dari lama studi mahasiswa 

dapat dilihat pada tabel 3. Hasil analisis 

diperoleh nilai rata-rata (M) sebesar 

63.46, standar deviasi (SD) sebesar 9.64, 

Modus (Mo) sebesar 53 dan Median (Me) 

sebesar 62. 
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Tabel 2. Persentase Lama Studi Mahasiswa PTSP 

Kategori Interval Frekuensi 
Persentase 

relatif 

Persentase 

Kumulatif 

Sangat lama 73,10 ke atas 18 27,69 27,69 

Lama 63,46 
 

- 
73,09 14 21,54 49,23 

sedang 53,82 
 

- 
63,45 27 41,54 90,77 

Cepat    dibawah                   53,82 6 9,23 100,00 

Total       65 100,00   

Sumber : Hasil olah data 

 

Gambar 2. Histogram Persentase Lama Studi Mahasiswa PTSP 

 

Dari  tabel  dan gambar  diatas 

menunjukkan bahwa terdapat 27.69 

persen atau 18 orang mahasiswa 

menyatakan bahwa lama studi berada 

dalam taraf sangat lama, 21.54 persen 

atau 14 orang pada taraf lama, 41.54 

persen atau 27 orang pada taraf cukup, 

dan 9.23 persen atau 6 orang pada taraf 

cepat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Indeks prestasi kumulatif (IPK) 

lulusan mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar. 

2. Lama studi mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar. 

3. Terdapat hubungan antara Indeks 

Prestasi Mahasiswa (IPK) lulusan 

dengan lama studi mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar. 

 

B. Saran 

1. Indeks prestasi kumulatif (IPK) 

lulusan mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar agar 

kiranya bisa ditingkatkan lagi dan 

lama studi perlu dipercepat karena 

lama studi tidak menjamin tingginya 

IPK mahasiswa. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti tentang faktor lain yaitu 
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faktor-faktor yang menghambat lama 

studi seorang mahasiswa. 
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