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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

MOTTO: 
 

ُكْمَوُكلُّ َراٍع ُكلُُّكْم  َرِعیَِّتِھ َعْن َمْسُؤْوٌل 
 Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung 
jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari Muslim) 
 

 
 ٍتَدَرج ُتْوااْلِعْلَم ُأْو َوالَِّذْیَن ِمْنُكْم آَمُنْوا ْیَن الَِّذ اُهللا َیْرَفِع

Artinya: “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag RI, 1989 : 421) 
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ABSTRAKSI 
UNIVERISITAS MURIA KUDUS 

FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

STATUS TERAKREDITASI  
PROGRAM STRATA I 

SKRIPSI 2012 
 

A. Nama : ABDUSSALAM 
B. Judul Skripsi : PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MELALUI 

LINGKUNGAN BELAJAR, DISIPLIN BELAJAR 
DAN MOTIVASI (Studi Pada Universitas Muria 
Kudus dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Kudus) 

C. Jumlah Halaman : Permulaan xv, Isi 120, Tabel 21, Gambar 4 
D. Isi Ringkasan : 

Universitas merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai peranan 
strategis di dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia baik nasional 
maupun internasional terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 
Peran yang strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama pendidikan, yaitu 
sebagai suatu wahana atau wadah yang menghimpun atau menampung sumber 
daya manusia agar menjadi bibit baru untuk mengharumkan Negara ini. Sumber 
daya manusia yang unggul dapat diperoleh  dari sistem yang terdiri dari input, 
proses dan output. Input yaitu peserta didik atau mahasiswa yang melakukan 
semua aktivitas belajar. Proses yaitu semua yang dilaksanakan peserta didik atau 
mahasiswa untuk memperoleh ilmu. Sedangkan output yaitu hasil dari 
pembelajaran tersebut atau implementasi serta penerapan teori terhadap 
lingkungan baik dilingkungan masyarakat, dilingkungan sepermainan maupun 
dilingkungan keluarga, sehingga dari hasil pendidikan tersebut dapat memperoleh 
sumber daya yang unggul, berkualitas yang mampu menghadapi persaingan 
global pada dewasa ini. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana 
meningkatkan prestasi akademik melalui lingkungan belajar, disiplin belajar dan 
motivasi (Studi pada Universitas Muria Kudus dan Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kudus). Tujuan penelitian untuk menganalisis lingkungan belajar yang 
mendukung terhadap motivasi pada diri mahasiswa, menganlisis disiplin belajar 
terhadap motivasi pada diri mahasiswa, menganlisis lingkungan belajar terhadap 
prestasi akademik, menganalisis disiplin belajar terhadap prestasi akademik, 
menganalisis motivasi pada diri mahasiswa terhadap prestasi akademik. Populasi 
pada penelitian sebanyak 475 mahasiswa manajemen reguler S1 FE UMK, 416 
mahasiswa akuntansi reguler S1 FE UMK dan 519 mahasiswa ekonomi islam 
STAIN Kudus total keseluruhan 1410 mahasiswa sebagai populasi. Pengambilan 
sampel yang berjumlah 140 mahasiswa, yang berdasarkan jumlah indikator 14 
dikalikan 10. penarikan sampel dilakukan dengan 2 tahap, tahap pertama dengan 
cara purposive sampling  dan tahap ke dua dengan cara proporsi random 
sampling. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 
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dan jenis penelitian Confirmatory serta metode analisis deskriptif persentase 
kemudian dianalisis faktor konfirmatori, analisis structural equation modelling 
(SEM). Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa tingkat 
lingkungan belajar, disiplin belajar, motivasi dan prestasi akademik mahasiswa 
termasuk dalam kategori tinggi. Hasil analisis faktor konfirmatori diperoleh angka 
critical ratio (CR) lebih dari 1,96 dan nilai signifikan di bawah 0,005 dari tiap-
tiap indikator yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan 
belajar dan disiplin belajar berpengaruh atau meningkat maka meningkat pula 
motivasi yang ada di diri mahasiswa dan juga lingkungan belajar dan disiplin 
belajar berpengaruh secara langsung terhadap prestasi akademik yang diperoleh 
akan tinggi. Akan tetapi motivasi tidak berpengaruh langsung terhadap prestasi 
akademik. Jadi semakin kuat peran motivasi sebagai intervening dari lingkungan 
belajar dan disiplin belajar belum tentu meningkatkan atau tidak dapat 
meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. 

 
Kata kunci: lingkungan belajar, disiplin belajar, motivasi dan prestasi akademik.       
Daftar buku yang digunakan sebanyak: 39 buku (2000-2010)  

 


