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Abstract. Learning achievementtrigonometry students are expected to achieve 

optimal results. Problem in the first study, what factors (internal and external) 

that affect student learning outcomes at the Trigonometry. Second, what is the 

dominant factor between the internal and external factors that affect student 

learning achievement that have a value below the average (low) on 

Trigonometry.Samples reseach 70 students program study mathematics 

education STKIP PGRI Lumajang.Methods of data collection using 

questionnaires and documentation.Data analysis using regression analysis. The 

results of the analysis of the mean scores obtained learning achievement of 

students who have low scores (M = 49.3143; SD = 7.02695). The mean score 

of the value of the internal factors possessed by students (M = 64.0714; SD = 

6.11146) is greater than the mean scores of external factors owned (M = 

60.0595; SD = 8.04116). regression F value is 12.810 with a significance level 

or probability value is 0.000 (<0.05), the null hypothesis is rejected. This 

means that: "There are factors (both internal and external) that affect student 

learning achievement at the  Trigonometry". Valueof the correlation between 

the learning achievement of internal factors is r = 0.511 and standard 

sigifikansi or probability values, 0.000 (<0.05), and the correlation between 

the learning achievement of external factors is r = 0.329 and standard 

sigifikansi or probability values, 0.003 (<0.05). Results: "The internal factors 

influencing learning achievement low valuethat of the external factors. 
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PENDAHULUAN 

 

Sekolah Tinggi Keguruan  dan Ilmu  Pendidikan  (STKIP) PGRI Lumajang sebagai 

salah satu Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi yang mandiri memiliki program studi 

pendidikan matematika. Didorong oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi serta berpegang teguh pada Tridarma Perguruan Tinggi, program studi 

pendidikan matematika STKIP PGRI Lumajang selalu berusaha serta mengupayakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.  

Namun kenyataan di lapangan, saat ini mutu pendidikan pada program studi 

pendidikan matematika STKIP PGRI Lumajang belum memberikan hasil yang memuaskan, 

hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber informasi yang menyatakan bahwa daya serap 

mahasiswa khususnya pada mata kuliah matematika rendah, serta ditinjau dari nilai-nilai 

ujian akhir semester sebagaian besar rendah. Mata kuliahTrigonometritermasuk salah satu 

mata kuliah yang rata-rata nilainya rendah di banding dengan mata kuliah lain. Pada mata 
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kuliah trigonometri, mahasiswa dituntut untuk memahami konsep materi yang 

dipelajarinya, serta memberikan perhatian lebih berkonsentrasi pada saat pelajaran 

berlangsung. 

Peneliti sebagai dosen pengampu mata kuliah Trigonometri pada prodi pendidikan 

Matematika STKIP PGRI Lumajang prihatin melihat kenyataan itu. Keprihatinan yang 

peneliti temui di lapangan berkenaan dengan pembelajaran matematika di STKIP PGRI 

Lumajang adalah (1) hasil belajar mahasiswa untuk memecahkan soal matematika masih 

rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya soal-soal matematika tidak mampu dipecahkan 

oleh mahasiswa, (2) dosen lebih menekankan pada mahasiswa untuk menerima apa yang 

disampaikan dan tidak memberikan kesempatan pada mahasiswanya untuk memproses apa 

yang diterimanya. Kenyataan tersebut mencerminkan bahwa hasil belajar mata kuliah 

Trigonometri yang diperoleh oleh mahasiswa ketika selesai mengikuti pelajaran kurang 

memuaskan sehingga masih perlu ditingkatkan. 

Mata kuliah Trigonometri dianggap sebagai mata kuliah yang sangat menakutkan 

bagi sebagian besar mahasiswa, sehingga menimbulkan kurangnya perhatian pada saat 

kuliah berlangsung.Kurangnya perhatian mahasiswa terhadap mata kuliah 

Trigonometrisecara umum dapat mengakibatkan adanya pemahaman mahasiswa yang 

kurang, hal ini mengakibatkan hasil belajar belum bisa dicapai secara optimal.  

Oleh karena itu, mata kuliah Trigonometri selayaknya mendapatkan perhatianyang 

ideal.Dengan penguasaan materi yang baik, maka hasil belajar mahasiswa diharapkan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telahditentukan.Peneliti mempunyai komitmen 

untuk selalu meningkatkanhasil belajar mahasiswa, diantaranya yaitu mengoptimalkan hasil 

belajar Trigonometri. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diungkapkan perumusan masalah penelitian ini 

sesuai dengan judul penelitian yaitu: " Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

rendahnya hasilbelajar Trigonometri pada mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika STKIP 

PGRI Lumajang", sebagai berikut. 

1. Faktor–faktor apa saja (baik internal maupun eksternal) yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri ? 

2. Faktor apa yang dominan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa yang mempunyai nilai dibawah rata-rata (rendah) pada mata kuliah 

Trigonometri? 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui Faktor–faktor apa saja (baik internal maupun eksternal) yang 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri. 

2. Untuk mengetahui Faktor apa yang dominan antara faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang mempunyai nilai dibawah rata-rata 

(rendah) pada mata kuliah Trigonometri. 

Berpijak dari paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut. 

1. Ada faktor–faktor (baik internal maupun eksternal) yang mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri ? 

2. Faktor internal lebih dominan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang mempunyai 

nilai dibawah rata-rata (rendah) pada mata kuliah Trigonometri dari pada faktor 

eksternal. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Widada dan Poerwanti (1983:26) menyatakan bahwa : " Faktor – faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya kesulitan belajar adalah sebagai berikut :  
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a. Faktor internal meliputi  

1) Faktor jasmaniah 

2) Faktor Psikologis 

3) Faktor kelelahan  

b. Faktor eksternal meliputi 

1) Lingkungan keluarga  

2) Lingkungan sekolah 

3) Lingkungan masyarakat.” 

Dalam suatu penelitian haruslah membawa manfaat bagi peneliti pada 

khususnya ataupun bagi unsur-unsur yang terkait sehingga penelitian yang dilakukan 

tidak sia-sia. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Sebagai bahan masukan bagi dosen program studi pendidikan matematika dalam 

upaya untuk meningkatkan keberhasilan belajar mahasiswanya. 

2. Sebagai bahan masukan bagi lembaga, dosen dan orang tua mahasiswa untuk 

mengadakan kerja sama dalam usaha meningkatakan hasil belajar mahasiswa 

3. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Sampel Penelitian 

Pemilihan sampel dilakukan dengan mengambil semua mahasiswa angkatan 

2008 prodi pendidikan matematika STKIP PGRI Lumajang yang mempunyai nilai hasil 

belajar trigonometri di bawah nilai 60. Berdasarkan data  hasil belajar mahasiswa 

angkatan 2008 tersebut yang nilainya di bawah 60 sejumlah 71. Namun Jumlah sampel 

yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 70mahasiswa dari 131mahasiswa secara 

keseluruhan. Alasan pengurangan subjek dikarenakansubjek tidak mengikuti secara 

penuh penelitian. 

2. Perlakuan Penelitian 

Penelitian ini untuk mengetahui faktor–faktor apa saja (baik internal maupun 

eksternal) yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri 

dan faktor mana yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Dengan demikian, 

mahasiswa dalam penelitian ini diperlakuan untuk  mengisi angket dengan benar dan 

sejujur-jujurnya. 

3. Instrumen Penelitian 

(1) instrumen untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil 

belajar mahasiswa 

Untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

rendahnya hasil belajar mahasiswa, peneliti membuat angket dengan tetap 

berpedoman pada instrumen faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar.Jumlah 

pertanyaan sebanyak 20 butir, yang dikelompokkan ke dalam 2 faktor, yakni faktor 

internal dan faktor eksternal.Angket faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya 

hasil belajar ini berupa pernyataan, jawaban setiap pernyataan menggunakan Skala 

Likert (skala 1 – 4), Skala Likert dimodifikasi oleh peneliti dengan membagi ke 

dalam 4 titik pilihan dengan interval diasumsikan berjarak sama. Untuk pernyataan 

positif, pilihan jawaban tidak setuju pada titik 1, kurang setuju pada titik 2, setuju 

pada titik 3, dan sangat setuju pada titik 4.dan sebaliknya untuk pernyataan 

negative, pilihan tidak setuju berada pada titik 4, kurang setuju pada titik 3, setuju 

pada titik 2, dan sangat setuju pada titik 1.  
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Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar diujicobakan terlebih dahulu untuk melihat validitas dan 

reliabilitas. Uji coba analisa butir pernyataan menggunakan formula Cronbach’s Alpha 

yang dihitung dengan bantuan computer program SPSS 13,0for windows 

(2) instrumen untuk mengukur hasil belajar 

 Instrumen untuk mengukur hasil belajar merupakan instrumen untuk 

mengukur variabel dependen sebagai akibat langsung perlakuan. Instrumen hasil 

belajar berupanilai ujian akhir semester berupa angka, sebelum dikonversikan ke dalam 

huruf. 

4. Analisa data 

1). Rancangan analisa data 

Data penelitian yang terkumpul berupa nilai faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar dengan skala likert ( 1 – 4) dan nilai hasil ujian akhir semester 

dengan rentang nilai 0 – 100. Setelah nilai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswayaitu faktor internal dan eksternal dan hasil belajar telah 

terkumpul, maka penulis menggunakan analisa data statistik dengan perincian 

sebagai berikut :  

a. untuk menguji rumusan masalah: ada hubungan atau pengaruh faktor internal 

atau faktor ekternal terhadap hasil belajar mahasiswa, penulis menggunakan 

rumus regresi linear  

b. untuk menguji rumusan masalah: faktor yang paling dominan antara faktor 

internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa,  

penulis juga menggunakan rumus uji-t 

c. Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5% atau α = 0,05. 

Semua analisis statistik menggunakan perangkat lunak komputer Statistical 

Package for Social Science (SPSS) 13,0 for Windows. Hasil pengolahan data 

tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan interpretasi hasil 

penelitian.Untuk memperjelas masalah diatas, maka perlu adanya 

pengklasifikasian faktor yang mempengaruhi. Sehingga secara jelas dan 

terperinci faktor apa yang dominan.  

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Deskripsi Umum Hasil Penelitian 

Dalam bagian ini dipaparkan mengenai deskripsi umum hasil penelitian 

didasarkan pada hasil analisis deskriptif sampel penelitian yang berjumlah 70 orang. 

Berikut ini dipaparkan deskripsi rerata skor dan simpangan baku hasil penelitian 

disajikan dalam Tabel  4.1 berikut ini. 

Tabel 2 Rerata Skor dan Simpangan Baku Hasil Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil penelitian rerata skor hasil belajar mahasiswa yang 

memiliki nilai rendah (M= 49,3143; SD= 7,02695).Rerata skor nilai faktor internal 

yang dimiliki mahasiswa (M= 64,0714; SD= 6,11146) lebih besar daripada rerata skor 

nilai faktor eksternal yang dimiliki mahasiswa prodi matematika (M= 60,0595; SD= 

8,04116).  

 Mean 

Std. 

Deviation N 

Hasil Belajar  49,3143 7,02695 70 

Faktor Internal 64,0714 6,11146 70 

Faktor Eksternal 60,0595 8,04116 70 
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2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Dalam bagian ini dipaparkan tentang hasil pengujian hipotesis penelitian. 

Pengujian hipotesis penelitian menyangkut langkah menganalisis data penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda. Analisis data 

tersebut pada hakikatnya digunakan untuk menguji dua buah hipotesis penelitian. 

Kedua hipotesis penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Ada faktor–faktor (baik internal maupun eksternal) yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri. 

2) Faktor internal lebih dominan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang 

mempunyai nilai dibawah rata-rata (rendah) pada mata kuliah Trigonometri dari 

pada faktor eksternal. 

Masing-masing hipotesis alternatif di atas secara implisif memiliki hipotesis nihil atau 

hipotesis nol sebagai berikut. 

1) Tidak ada faktor–faktor (baik internal maupun eksternal) yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri. 

2) Faktor internal kurang dominan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang 

mempunyai nilai dibawah rata-rata (rendah) pada mata kuliah Trigonometri dari 

pada faktor eksternal. 

Dengan bantuan program komputer SPSS 13,0 for Windows, data penelitian 

dianalisis. Hasil analisis data menggunakan teknik  analisis regresi ganda dengan 

variabel bebas faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut. 

Tabel 3 Hasil Analisis of Varians 

 ANOVA 

Model  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 942,432 2 471,216 12,810 ,000(a) 

 Residual 2464,654 67 36,786   

 Total 3407,086 69    

a  Predictors: (Constant), Faktor Eksternal, Faktor Internal 

b  Dependent Variable: Hasil Belajar  

Tabel  3 menunjukkan bahwa nilai F regresi adalah 12,810 dengan taraf 

signifikansi atau nilai probabilitas adalah 0,000 (< 0,05), maka hipotesis nol ditolak. 

Hal ini berarti bahwa: ”Ada faktor–faktor (baik internal maupun eksternal) yang 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri” diterima. 

Untuk mengetahui faktor-faktor mana yang memberikan pengaruh yang lebih dominan, 

maka dilihat signifikansi setiap variabel pada perhitungan statistik berikut ini. 

Tabel 4.Hasil AnalisisRegresi Ganda 

 Correlations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hasil 

Belajar  

Faktor 

Internal 

Faktor 

Eksternal 

Pearson Correlation Hasil Belajar  1,000 ,511 ,329 

 Faktor Internal ,511 1,000 ,426 

 Faktor Eksternal ,329 ,426 1,000 

Sig. (1-tailed) Hasil Belajar  . ,000 ,003 

 Faktor Internal ,000 . ,000 

 Faktor Eksternal ,003 ,000 . 

N Hasil Belajar  70 70 70 

 Faktor Internal 70 70 70 

 Faktor Eksternal 70 70 70 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal mahasiswa mempunyai nilai 

korelasi r = 0,426 dan taraf sigifikansi atau nilai probabilitas, yaitu 0,000 (< 0,05), 

berarti ada hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal mahasiswa. Sedang 

untuk mengetahui faktor mana yang domina, dapat dilihat dari nilai korelasi antara 

faktor internal dengan  hasil belajar adalah r = 0,511 dan taraf sigifikansi atau nilai 

probabilitas, yaitu 0,000 (< 0,05), dan nilai korelasi antara faktor eksternal dengan  

hasil belajar adalah r = 0,329 dan taraf sigifikansi atau nilai probabilitas, yaitu 0,003 (< 

0,05). Dengan besaran nilai probabilitas seperti itu, maka hipotesis nol yang berbunyi: 

“Faktor internal kurang dominan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang 

mempunyai nilai dibawah rata-rata (rendah) pada mata kuliah Trigonometri dari pada 

faktor eksternal”,  ditolak. Hal ini berarti bahwa ” Faktor internal lebih dominan 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang mempunyai nilai dibawah rata-rata 

(rendah) pada mata kuliah Trigonometri dari pada faktor eksternal. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa hasil uji dua hipotesis penelitian yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Ada faktor–faktor (baik internal maupun eksternal) yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri. 

2) Faktor internal lebih dominan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang 

mempunyai nilai dibawah rata-rata (rendah) pada mata kuliah Trigonometri dari 

pada faktor eksternal. 

 

PEMBAHASAN  

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil belajar yang dicapai 

mahasiswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu (1) Faktor dari dalam (internal) 

yang meliputi jasmaniah, psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah terdiri dari 

kondisi kesehatan tubuh dan kondisi cacat tubuh, sedangkan psikologi terdiri dari 

intelegensi, bakat, perhatian dan minat,  motivasi, dan kesiapan  (2) Faktor yang datang 

dari luar diri mahasiswa (eksternal) yang meliputi faktor keluarga, kampus dan 

lingkungan masyarakat. Faktor keluarga terdiri dari cara mendidik orangtua, suasana 

rumah, hubungan antar keluarga dan kondisi ekonomi keluarga. Faktor kampus terdiri 

dari metode mengajar dosen, hubungan antar dosen dengan mahasiswa, kehadiran 

kuliah, serta fasilitas sarana prasarana belajar. Faktor lingkungan masyarakat terdiri 

dari kegiatan mahasiswa dalam lingkungannya, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

dalam masyarakat.  

Dan hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa factor internal labih dominan 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Berarti untuk meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa diperlukan: 

1) Kualitas kesehatan mahasiswa yang baik. Kesehatan mahasiswa yang sangat 

baikakanmemberikan dampak yang positif terhadap prestasiyang dicapai. Hal  ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2003: 54), yang menyatakanbahwa proses belajar 

seseorang akan tergannggu jika kesehatannya terganggu,selain itu juga ia akan 

cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantukjika badannya lemah, 

kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan di tubuhnya.Hal ini berarti pula 

bahwa prestasi akan dicapai apabila dalam diri mhasiswa terdapatkondisi fisik yang 

sehat. 

2) Intelegensi (kecerdasan)yang tinggi.  Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa 

yang cerdas akandiikuti dengan peningkatan hasil belajar yang dicapai, begitu juga 

sebaliknya. Kecerdasasan dari sebagianbesar mahasiswa STKIP PGRI Lumajang 

tergolong cukup, hanya sebagian kecil saja yang memilikikecerdasan timggi, dan 

bagi yang memiliki kecerdasan tinggi tersebut tidaksepenuhnya memperoleh 
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prestasi yang baik. Hal ini karena hasil belajar sepenuhnya bukan karena 

kecerdasan. Mahasiswa yang memiliki kecerdasan cukup namunmemiliki keuletan 

yang tinggi atau minat belajar yang tinggi kemungkinan besarakan memperoleh 

prestasi yang optimal. 

3) Minat yang tinggi. Minat yang tinggi dapat memberikan dampakpada keinginan 

untuk selalu berusaha belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasyang 

diberikan dosen. Kondisi tersebut yang memberikan dampak positifterhadap 

prestasi yang dicapai. Minat merupakan kecenderuinganyang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatanyang diminati 

sesorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang.Karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidaksesuai dengan minat mahasiswa, mahasiswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya,karena tidak ada daya tarik baginya. Sebaliknya 

dengan bahan pelajaran yangmampu menarik minat mahasiswa, lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minatmenambah kegiatan belajar. 

4) Bakat. Bakat merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melakukan suatu 

kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. Namun tidak sepenuhnya dengan 

bakat yang dimiliki mahasiswa dapat meningkatkan prestasiyang dicapai atau 

sebaliknya. Dari data menunjukkan bahwa hampir sebagianbesar siswa memiliki 

bakat yang sangat baik, hanya seperempat bagian saja yangmemiliki bakat cukup. 

Namun dengan bakat yang cukup tersebut tidak adakecenderungan memperoleh 

prestasi yang baik dalam belajarnya. Hal inidisebabkan karena adanya faktor lain 

yang lebih mendominasi seperti minat ataukeinginan untuk belajar yang tinggi. 

Minat yang tinggi dapat memberikan dampakpada keinginan untuk selalu berusaha 

belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasyang diberikan dosen. Kondisi 

tersebut yang memberikan dampak positifterhadap prestasi yang dicapai. 

5) Motivasi belajar. Motivasi adalah suatu dorongan berupa keinginan untuk mencapai 

harapan atau tujuan. Manusia memiliki harapan dan harapan menimbulkan motivasi 

untuk merealisasikan. Oleh karena itu motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa 

akan mendorong melakukan upaya belajar untuk mencapai hasil belajar yang 

baik.Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Selain juga dalam proses penyelesaian suatu masalah. Motivasi memiliki tautan erat 

dengan prestasi, yaitu sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilan siswa 

dalam penyelesain tugas tertentu.Di balik upaya pemenuhan kebutuhan tersebut 

selalu terdapat motif yang mendorongnya. Motif yang mendorong terhadap proses 

upaya pemenuhan kebutuhan berprestasi disebut motivasi berprestasi (achievement 

motivation) (Djaali, 2007). Kebutuhan berprestasi, dihargai, diakui, merupakan 

contoh-contoh kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi, agar motivasi belajar 

timbul dan dapat dipertahankan.Ini berarti bahwa seorang siswa akan meningkat 

hasil belajarnya bila siswa tersebut termotivasi untuk belajar. 

6) Walaupun factor internal berpengaruh sangat dominan terhadap hasil belajar, 

namun factor lingkungan masyarakat  juga mempunyai pengaruh terhadap hasil 

belajar mahasiswa. Mass media seperti TV, surat kabar, majalah, buku-buku 

internet akan menghambat belajar apabila terlalu banyak waktu yangdipergunakan, 

hingga lupa tugas belajar. Teman bergaul berpengaruh sangat besarbagi anak-anak. 

Lingkungan keluarga juga akan memberikan pengaruh positifterhadap aktifitas 

belajar anak apabila keadaan keluarga harmonis, kondisiekonomi berkecukupan dan 

memperhatikan prestasi belajar anak dengan caramemberi semangat agar anak 

selalu optimis untuk meraih hasil yang optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa hasil belajar mahasiswa dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Setiap mahasiswa memiliki faktor internal dan 

eksternalyang berbeda dengan individu yang lain, sehingga hasil belajar yang diperoleh 

masing-masing individu juga berbeda. Individu yang memiliki faktor internal dan 
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eksternalyang tinggi, akanmemperoleh hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

individu yang memiliki faktor internal dan eksternal rendah. Semakin tinggi faktor 

internal dan eksternalmahasiswa semakin tinggi hasil belajar yang 

diperoleh.Dengan temuan ini menunjukkan korelasi positip yang signifikan antara 

faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa(faktor internal dan faktor eksternal) 

dengan hasil belajar.Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa seorang dosen 

dalam memberikan materi kuliah tirgonometri harus memperhatikan factor internal dan 

eksternal mahasiswa.Artinya, penggunaan metode pembelajaran dosen harus 

memperhatikan karaktristik siswa seperti minat, motivasi, dan kemampuan awal. 

Misalnya seorang siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah akan termotivasi 

dalam belajar apabila guru menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan minat 

dan kemampuan siswa tersebut. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi umum, pengujian hipotesis, dan pembahasan dapat 

disampaikan beberapa kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. 

1. Faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki mahasiswa angkatan 2008 

program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Lumajang signifikan 

mempengaruhi hasil belajar pada mata kuliah Trigonometri. 

2. Faktor internal signifikan lebih dominan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa 

yang mempunyai nilai dibawah rata-rata (rendah) pada mata kuliah Trigonometri 

dari pada faktor eksternal. 

B. Saran-saran 

Saran yang diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagaiberikut : 

1. Sebaiknya mahasiswa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dengan berolahragadan 

mengkonsumsi makanan sehat untuk mendukung kegiatan belajar di 

kampusmaupun di rumah. Di samping itu mahasiswa perlu mempertahankan 

minatdan motivasi belajarnya untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang 

optimal. 

2. Hendaknya pihak keluarga selalu memberikan perhatian kepada anak, baikfasilitas 

maupun perhatian ketika anak belajar di rumah dan kondisi rumahhendaknya lebih 

harmonis untuk mendukung kenyamanan anak dalam belajar 

3. Kegiatan di masyarakat seperti organisasi kepemudaan, hendaknya 

lebihmendukung aktivitas belajar mahasiswa, sehingga dengan ikut organisasi 

tersebut mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh di 

kampus. 

4. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ada faktor-faktor  (internal dan eksternal) 

yang mempengaruhi hasil belajar pada mahasiswa program studi pendidikan 

matematika angkatan 2008 STKIP PGRI Lumajang. Terkait dengan temuan 

penelitian ini, diduga ada variabel lain yang juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Untuk itu disarankan diadakan penelitian lebih lanjut,sehingga akan 

diperoleh analisisyang tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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