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PERBEDAAN PRESTASI AKAOEMIK 
MAHASISWA FIK UNY TAHUN 2013-2014 

JALUR SNMPTN, SBMPTN DAN SM 
Olch: 

Panggung Sutapa,M.S, 
Rumpis Agus Sudarko, M.S, 

Sb. Pranarahadi., M.Kes 

Abstrak 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh mahasiswa FIK UNY mendapetkan 

perkuliahan dcngan menu dan standar yang same dan berdasarkan daya saing dari 
tiap-tiap cara jalur masuk diindikasikan merupakan ccnninan dari kualitas 
mahasiswa FIK UNY berdasarkan jalur masuk yang dapat dilihat dari prestasi 
akademiknya. Tujuan penelitian ini adalah mengctahui perbedaan preslasi 
akademik mahasiswa jalur SNMPT, SBMPTN dan SM pada mahasiwa FIK UNY 
tahun 2013-2014. 

Penelitian ini adalah pcnelitian kuaruitatif dengan metode survey dengan 
membandingkan. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa FIK tahun 2013-2014 
yang masuk menggunakan jalur ·SNMPTN, SBMPTN dan SM. Dengan Sampel 
yang digunakan adalah penelitian ini adalah mahasiswa tahun angkatan 2013 
sejumlah 459 dan mahasiswa angkatan 2014 dengan jumlah 495. lnstrumen 
penelitian yang digunakan da\am penelitian ini adalah Lembar Dokumentasi 
Hasil Studi mahasiswa FIK UNY melalui siakad.uny.ac.id. Uji Nonnalitas 
menggunakan Kolmogorov Semimov Test teknik analisis data dengen ANOVA 
satu jalur (one way). ANOVA satu jalur digunakan untuk membedakan hasil 
prestasi akademik berdasarkan antarajalur SNMPTN, SBMPTN dan SM. 

Hasil penelitian dapat 'disimpulakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian 
dan pcmbahasan yang ada dapat disimpulakan bahwa pada angkatan 2013 
terdapat perbedaan Prestasi akademik berdasarkan jalur masuk SNMPTN, 
SBMPTN dan SM. Adapun untuk angkatan 2014 tldak terdapat perbedaan 
prestasi akademik berdasarkan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN dan SM. 
Sedangakan untuk antara angkatan 2013 dan angkatan 2014 terdapat perbedaan 
prestasi akademik berdasarkan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN den SM. Dengan 
demikian perlu jumlah persentase yang sesuai antara ketiga jalur masuk tersebut 
untuk mendapatkan kualitas prestasi akademik yang tinggi. 

Kata Kunci: Perbedaan, Prestast, Akademik, SNM"".PTN, SBMPTN, SM 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Bclakang 

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bemegara. Sumber daya manusia terdidik dari perguruan tinggi 

merupakan aset negara yang tak ternilai. Berdasarkan persepsi tentang mahasiswa 

yang memiliki kemampuan akademik dan analisis terhadap situasi yang tejadi 

membuat setiap orangtu_a mengininkan putra dan putrinya menjadi mahasiswa yang 

melakukan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Memperoleh pendidikan di· 

jenjang perguruan tinggi merupakan cita-cita sebagian besar siswa sekolah dan orang 

tua. Hal ini dikarenakan dengan melakukan pendidikan di perguruan tinggi 

diharapkan memiliki kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang 

ideal. 

Untuk menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi membutuhkan 

perjuangan yang tidak mudah karena harus melewati beberapa tes yang sudah 

ditentukan. Beberapa program stud! yang mayoritas adaiah menggunakan tes tulis 

kemampuan akademik sebagai cara untuk masuk menjadi mahasiswa. 1::Jamun _a_d_ a __ 

pula program studi yang tidak hanya menggunakan tes tulis seoagai cara seleksi 

mahasiswanya. Salah satu fakultas yang menggunakan tes keterampilan sebagai cara 

untuk mcnyeleksi mahasiswa adalah Fakultas Ilmu Keo!ahragaan UNY. Fakultas 

llmu Keolahmgaan UNY mensyaratkan calon mahasiswa yang akan diterima harus 
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BAB I 
PENDAKULUAN 

A. Latnr Bclakang 

Mahasiswa scbagai agen perubahan memiliki peran penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia terdidik dari perguruan tinggi 

merupakan aset negara yang tak temilai. Berdasarkan persepsi tentang mahasiswa 

yang memiliki kemampuan akademik dan analisis terhadap situasi yang teja�i 

membuat setiap orangtua mengininkan putra dan putrinya menjadi mahasiswa yang 

melakukan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Memperolch pendidikan di 

jenjang perguruan tinggi merupakan cita-cita sc.bagian besar siswa sekolah dan orang 

tua. Hal ini dikarenakan dengan melakukan pendidikan di perguruan tinggi 

diharapkan memiliki kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan pekcrjaan yang 

ideal. 

Untuk menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi membutuhkan 

perjuangan yang tidak mudah karena harus melewati beberapa tes yang sudah 

ditentukan. Beberapa program studi yang mayoritas adalah menggunakan tes tulis 

kemampuan akademik sebagai cara untuk masuk menjadi mahasiswa. Namun ada 

pula program studi yang tidak hanya menggunakan tes tulis sebagai cara seleksi 

mahasiswanya. Salah satu fakultas yang menggunakan tes keterampilan sebagai cara 

untuk menyeleksi mahasiswn adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY. Fakultas 

llmu Keolallragaan UNY mensyaratkan calon mahasiswa yang akan diterima harus 



memenuhi kriteria mclalui tes keterampilan yang mengukur kemampuan fisik 

motorik. 

Tes masuk perguruan tinggi saat ini ciapat dilakukan dalam beberapa jalur. 

Jalur masuk pergvruan tinggi yaitu yang pertama adalah Seleksi Nasional Mahasiswa 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur undangan. Kemudian yang kedua 

adalah Seleksi Bcrsama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMTN). Selanjutnya 

yang ketiga adalah Seleksi Mandiri(SM). Dari Kctiga jalur tesebut memberikan 

kesempatan pada calon mahasiswa untuk dapat terns bersaing untuk diterima pada 

jurusan atau prodi yang diinginkan. Begitu juga dengan Fakultas llmu Keolahragaan 

(FJK) yang menyediaakan 1 jalur yang Sama untuk bisa menjadi cafon mahasiswa 

yang didalamnya terdapat tes keterampilan yang terfokus pada kemampuan motorik 

dan fisik. Namun untuk mahasiswa dengan jalur SNMPTN hanya rnenggunakan 

hasiJ rekman video dari sekolah masing-masing yang drverifikasi oleh petugas dan 
. 

bukti piag:un prestasi olahraga. Sedangkan mahasiswa yang melewati jalur SBMPTN 

dan SM menggunak.an tes keterampilan yang dilaksanak.an langsung di FIK UNY. 

Adapun Mahasiswa yang menjadi mahasiswa FIK UNY mendapatkan 

perkuliahan dengan menu dan standar yang sama. Berdasarkan daya saing dari tiap- 

tiap-cara-jalur-masuk diindikasikan merupak.an cerminan dari kualitas mahasiswa FJK 

l.JNY berJasarkan jalur masuk. Salah satu faktor ini yang menjadikan peneliti 

mencoba mencari tahu apakah ada perbedaan antara 3 jalur masuk tersebut dengan 

basil pcrkuliahan yang diindikasikan dcngan IPK. Selanjutnya perlu sebuah kajian 
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I 
ilmiah melalui sebuah penelitian untuk mengetahui perbedaaan Prestasi akademik 

mahasiswa tahun 2013-2014 Jalur SNMPTN, SBMPTN dan SM. 

B. ldentifikasi Masalah 

I. Belum diketahui :nengapa prosedur penerimaan mahasiswa FIK UNY baik 

SNMPTN, SBMPTN dan SM berbeda proses. 

2. Belum diketahui kualitas calon mahasiswa FIK UN'/ melalui ketiga jalur 

penerimaan SNMPTN, S13MPTN dan SM 

3. Belum diketahui perbedaan prestasi akademik mahasiswa FIK UNY Tahun 

2013-2014 jalur SNMPTN, SBMPTN dan SM 

C. Rum.usan Masaiah 

Berdasarkan identifikasi maslah diatas dapat dirumuskan : Bagaimana perbedaan 

prestasi akademik mahasiswa FIK UNY Tahun 2013-2014 jalur SNMPTN, SBMPTN 

dan SM? 

D. Tujuan Penelinan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meagetahui perbedaan prestasi akademik 

mahasiswa FIK UNY Tahun 2013-2014 jalur SNMPTN, SBMPTN dan SM. 

E. M:mfaat Penilitian 

I. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bennanfaat untuk mengetahui perebedaan prestasi antara 

mahasiswa yang masuk dari jalur SNMPTN, SBMPTN dan SM. Selain itu juga 

untuk mengtahui perbedaan prestasi mahasiswa jalur masuk SNMPTN, SBMPTN 
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dan SM. Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk jumlah 

pcrsentasejalur masuk baik dari SNMPTN, SBMPTN dan SM. 

2. Bagi Masyarakat 

1-lasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca khususnya 

masyarakat tentang kualitas calon mahasiswa SNMPTN, SBMPTN dan SM yang 

kemudian berproses dalam perkuliahan. Dari hasil perbedaan prestasi akademik 

mahasiswa SNMPTN, SBMPTN dan SM akan menjelaskan seberapa besar 

perbedaan dari hasil rerata IPK. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Mahasiwa 

Mahasiswa adalah sebagian kecil dari generasi muda Indonesia yang 

mendap&I kesempatan untuk mengasah kemampuannya di Perguruan Tinggi. 

Tentunya sangat diharapkan mendapat manfaat yang sebesar-besamya dalam 

pendidikan agar kelak mampu menyumbangkan kemampuannya untuk memperbaiki 

kualitas hidup bangsa Indonesia yang saat ini belum pulih sepenuhnya dari krisis 

yang dialami pada akhir abad ke20 (Salim dan Sukadji,2006). 

Berdasarkan Undang-unda.ng Pcndidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, Pasal 13 

menyebutkan bahwa (I) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan 

sebagai insan dewasa yang memilik.i kesadaran sendiri dalam mengembangkan 

potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilrnuwan, praktisi, 

dan/atau profesional. (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif 

mengembangkan potensinya dengan meiakukan pembelajaran, pencarian kebeneran 

ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang llmu 

?engetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, 

dan/atau profesional yang berbudaya. (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik 

dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai 

5 



dcngan budaya akademik. (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, potensi. dan kemampuannya. (5) Mahasiswa dapat 

menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing 

dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. • 

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi 

untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik. ( 

Kemendikbud, 2012) 

Sedangkan pada dalam UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 Pasal 14 

menjelaskan bahwa (I) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan 

dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikulet sebagai bagian dari proses 

Pendidikan. (2) Kegiatan kokurikuler den ek.strakurikuler sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. (3) Ketentuan 

lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagairnana dimaksud pad.a 

ayat (I) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi. (Kemendikbud, 2012) 

2. Sistem Masuk Mabasiswa FD{ UNY 

Penerirnaan mahasiswa baru di UNY diselenggarakan tiap tahunnya oleh 

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Penerimaan mahasiswa baru 

dilaksanakan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

(SNMPTN),Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan 
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seleksi mandiri. Berikut ini penjelasan tentang tahap-tahap penerimaan mahasiswa 

baru UNY: 

I. SNMl'TN 

a. Mcnyesuaikan ketentuan Panitia Pusat SNMPTN 2014. 

b. Mengikuti alur pendaftaran melalui situs http://snmptn.Hc.id. 

2. SBMPTN 

a. Menyesuaikan ketentuan Panitia Pusat SNMPTN 2014. 

b. Mengikuti alur pendaftaran melalui situs http://sbmptn.ac.id. 

3. SM 

a. Ujian tulis SI dan D3 

I) Memilih kelompok SA!NTEK,SOSHUM atau CAMPURAN sesuai 

dengan program studi S 1 dan atau 03 yang diminati. 

2) Memilih dua program suii Sl dan.atau D3 untuk kelompck SAIN}EK 

atau SOSHUM dan memilih tiga program studi S l dan atau D3 untuk 

kelompok 'CAMPURAN. Untuk kelompok CAMPURAN , pilihan 

terdiri dari dua program studi kelompok SAINTEK dan satu program 

studi keiompok SOSHUM atau dua program studi kelompok 

SOSHUM dan satu program studi kelompok SAINTEK. 

3) Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 175.000,00 untuk kelompok 

SAINTEK atau SOSHUM, dan Rp 200.000,00 untuk kelompok 

campuran. Pembayaran dilairnkan melalui Bank Mandiri. Calon 
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peserta yang memilih prodi yang mesyaratkan uji ketcrarnpilan dan tes 

khusus membayar biaya Rp I 00.000,00 per prodi. Proscdur 

pembayaran dapat dilihat di situs http://pmb.uny.ac.id. 

4) Melakukan login ke situs PMB UNY untuk mengisi forrnulir 

pendaftaran sesuai jadwal. 

5) Mengikuti tes tulis dan uji keterampilan (untuk prodi tertentu) sesuai 

jadwal. Matcri tes terdiri dari: 

a) Kelompok SAJNTEK meliputi Tes Potensi Akademik, Bahasa 

Inggris, Bahasa Indonesia dan Bidang Studi IPA. 

b) Kelompok SOSHUM meliputi Tes Potensi' Akademik, Bahasa 

lnggris, Bahasa Indonesia dan Bidang Studi lPS. 

c) Kelornpok CAMPURAN Tes Potensi Akadernik, Bahasa lnggris, 

Bahasa Indonesia dan Bidang Studi IPA dan !PS. 

Materi uji keterampilan sesuai dengan spesifikasi prodi masing-masing dan 

untuk prodi di FIK di tambah tes kesehatan.(UNY, 2014) 
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BAB Ill 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunaakan penelitian kuantitatif dengan metode survey 

dengan membandingkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. 

Penelitian ini menggunkan metode survey. 

8. Subjck Penelilian 

Subjek penelitian ini adelah mahasiswa FIK tahun 2013-2014 yang masuk 

menggwiakan jalur SNMPTN, SBMPTN dan SM. Dengan Sampel yang digunakan 

adalah penelitian ini adalah mahasiswa tahun angkatan 2013 sejumlah 459 dan 

mahasiswa angkatan 2014 denganjumlah 495. 

c, Inst rumen dan T eknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembar 

Dokumentasi Hasil Studi mahasiswa FU< UNY angkatan 2013 dan 2014 yang 

hasilnya telah terekap dengan Pengumpulan data basil prestasi akademik yang 

dihirnpun melalui siakad.uny.ac.id. 

D. Validitas dan Reliabiltas 

lnstrwnent yang digunakan menggunakan validitas ekspert judgment tentang 

pengumpulan data DI-IS dari siakad yang dilakukan menyatakan data dari 

siakad.uny.ac.id adalah data yang benar. tersebut bisa digunakan 
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E. Analisis Data 

Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Semirnov Test teknik analisis data 

dengan ANOVA satu jalur (one way). ANOVA satu jalur digunakan untuk 

membedakan hasil prestasi akademik berdasarkan antara jalur SNMPTN, SBMPTN 

dan SM. 

F. Hipotesis 

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil prestasi akademik berdasarkan 

antarajalur SNMPTN, SBMPTN dan Sl\.1. 

Ha Ada perbedaan antara hasil prestasi akademik berdasarkan antara jalur 

SNMPTN, SBMPTN dan SM 
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BAB IV 

I-IASIL DAN Pl!:MBAl·IASAN Pl!:Nl!:LITIAN 

A. Hasil Penelilian 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data Berdasarkan uji normalitas di atas, 

nilai signifikansi IPK Angkatan 2013 (0,056) . Sedangkan IPK Angkatan 2014 

(0,154) dari hasil perbadingan dengan label makan IPK Angk:atan 2013 dan IPK 

Angkatan 2014 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal. Adapun hasil analisis data dapat dilihat pada tabel I. 

Tabel I . Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smlrnov Test 

IPK Angkatan IPK Angkalan 
2013 2014 

N . 459 . 495 
Normal Parameters •.b Mean 3.3224 3.2770 

Std. De'iiaticn .19599 .23107 
Most Extreme Absolute .062 .051 
Differences Positive .034 .038 

Negative -.062 -.051 
Kolmogorov-Smimov Z 1.337 1.133 
Asymp. Sig. (2-tailed) .056 .154 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculateolrom data. 

Bedasarkan hasil uji normalitas diatas maka dapat disampaikan bahwa distribusi data 

adalah normal dengan demik.ian data yang akan dianalisa dengan sebaran yang 

merata dapat dianalisa dengan baik sehingga dapat mewak.ili populasi. 
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1. Hasil Prestasi Akadcmi Mahasiswa Angkatan 2013 

Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah mahasiswa angakatan 2013 yang 

aktif adalah berjumlah 459 mahasiswa yang tersebar dalam dalam 3 jurusan baik 

POR, PKO, dan PKR. Jumlah mahasiswa yang ada berdasarkan jalur masuk baik 

SNMPTN berjumlah 192 mahasiswa atau 41, 83 %. Adapun yang masuk melalui 

jalur SBMPTN adalah 142 mahasiswa atau 30, 94 %. Sedangkan yang masuk 

melalui jalur SM berjumlah 125 atau 27, 23 %. Ada.pun tabel persentase dapat 

dilibat sebagai berikut : 

Garn bar I. Pie Chart sebaran mahasiswa 2013 berdasarkan jalur masuk di FIK 

UNY 

MAHASISWA ANGKATAN 2013 

Berdasarkan Prestasi akademik yang dilihat dari rerata IPK mahasiswa FIK 

tahun 2013 menunjukan bahwa IPK rata-rata mahasiswa dari jalur SNPTN adalah 
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3.32. kemudian uniuk mahasiswa melalui jalur SBMPTN mcmiliki rerata IPK 

adalah 3.37. Sedangkan untuk mahasiswa dcngan jalur masuk mela\ui SM rerata 

IPK adalah 3.27. Dengan melihat data diatas maka diperoleh rangking bahwa 

prestasi akademik yang masuk dengan jalur SBMPTN pada angkatan 2013 yaitu 

3.37 lebih tinggi dibandingkan yang masuk dari jalur SNMPTN dan SM. 

Sedangkan untuk mahasiswa yang masuk dari jalur SNMPTN lebih tinggi 

dibandingkan dcngan yang masuk dari jalur SM. Dengan demikian mahasiswa 

dengan jalur SM memiliki prestasi lebih rendah diantar kedua jalur masuk baik 

SNMPTN dan SBMPTN angkatan 2013. 

Bcrdasarkan IPK tcrtinggi dan terendah berdasarkan jalur masuk 

ditemukan bahwa mahasiswa SNMPTN rnemiliki lPK tcrendah yaitu 2.65 namun 

memiliki IPK tertinggi dengan 3.78. Adapun untuk mahasiswa dengan jalur 

SBM_pTN memiliki !PK terendah 2.80 dan tertinggi 3. 75.Sedangkan untuk jalur 

SM memiliki !PK terendah 2.32 dan tertinggi 3, 67. 

Berdasarkan basil analisis dengan ANOV A satu jalur didapat F sebesar 8, 

762 dengan nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa 

terdapat perbedaan !PK Angkatan 2013 berdasarkan jalur masuk 
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ANOVA 

IPK Anakatan 2013 
Sum of 

Sauares di Mean Sauare F Sia. 
Between Groups .651 2 .326 8.762 .000 
Within Groups 16.942 456 .037 
Total 17.593 456 

2. Hasil Preslasi Akademik Mahasiswa angkatan 2014 

Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah mahasiswa angakatan 2013 yang 

aktif adalah berjumlah 49) mahasiswa yang tersebar dalam dalam 3 jurusan baik 

PO� PKO, dan PKR. Jumlah mahasiswa yang ada berdasarkan jalur masuk baik 

SNMPTN berjumlah 224'mahasiswa atau 45, 25 %. Adapun yang masuk melalui 

jalur SBMPTN adalah 134 mahasiswa atau 27, 07 %. Sedangkan yang masuk 

melalui jalur SM berjumlah 137 atau 27, 68 %. Adapun tabel persentase dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Gambar 1. Pie Chart scbaran mabasiswa 2014 berdasarkan j:dur masuk 
di FIK UNY 

MAHASISWA ANGKATAN 2013 
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Berdasarkan Prestasi akademik yang dilihat dari rerata IPK mahasiswa FJK 

tahun 2013 menunjukan bahwa IPK rata-rata mahasiswa dari jalur SNPTN adalah 

3.32, kemudian untuk mahasiswa melalui jalur SBMPTN memiliki rerata !PK 

adalah 3.37. Sedangkan untuk mahasiswa dengan jalur masuk melalui SM rerata 

IPK adalah 3.27. Dengan melihat data diatas maka diperoleh rangking bahwa 

presrasi akademik yang masuk dengan jalur SBMPTN pada angkatan 2013 yaitu 

3.37 lebih tinggi dibandiugkan yang masuk dari jalur SNMPTN dan SM. 

Sedangkan untuk mahasiswa yang masuk dari jalur SNMPTN lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang masuk dari jalur SM. Dengan demikian mahasiswa 

'dengan jalur SM memiliki prestasi lebih rendah diantar kedua jalur masuk baik 

SNMPTN dan SBMPTN angkatan 2013. 

Derdasarkan iPK tertinggi dan terendah berdasarkan jalur masuk 

ditemukan bahwa mahasiswa SNMPTN memiliki IPK terendah yaitu 2.65 namun . . 
memiliki IPK tertinggi dengan 3.78. Adapun untuk mahasiswa dengan jalur 

SBMPTN memiliki !PK terendah 2.80 dan tertinggi 3. 75.Sedangkan untuk jalur 

SM memiliki !PK terendab 2.32 dan tertinggi 3, 67. 

Berdasarkan basil analisis ANOV A satu jalur diperoleh F 0,651 dengan 

nilai signifikansi 0.522 yang lcbih besar dari 0.05 yang berarti babwa tidak 

terdapat perbedaan !PK angkatan tahun 2014 berdasarkanjalur masuk. 
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IPK Annkatan 2013-2014 
Sum of 
Scuares df Mean Square F Sia. 

Between Groups .951 . 2 .476 11.477 .000 
Within Groups 20.430 493 .041 
Total 21.381 495 
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0,05 yang berarti bahwa tcrdapat perbedaan !PK Angkatan tahun 2013-2014 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 

berdasarkan ja!ur masuk. 

Berdasarkan jalur masuk yang ada dapat dibedakan presatasi akademik 

ANOVA 

Berdasarkan hasil analisis ANOVA diperoleh nilai F sebesar 11,477 

ANOVA 

IPKA k I 2014 nor a an 
Sum of 

Snuares df Mean Square F SiQ. 
Between Groups .070 2 .035 .651 .522 
Within Groups 26.308 492 .053 
Total 26.377 494 

lebih kompcritif karena seleksi dilakukan secara bersama dan tes keterampilan 

mahasiswa angkatan 2013 dengan jalur SBMPTN lebih tinggi dibandingkan 

lebih bersifat terbuka dan memungkinkan semua calon mahasiswa meudaftar dan 

B. Pembahasan 

SNMPTN dikarenakan tes yang dilakukan untuk SBMPTN memiliki sekala yang 

3. Pcrbcda:tn antara Mahasiswa Angkatan 2013 dan 2014 



dilakukan dengan diawasi langsung oleh tester dari pihak UNY. Sedangkan untuk 

SNMPTN lebih rendah karena SNMPTN berdasarkan data yang di upload via 

internet yang memungkinkan ada calon yang baik namun tidak dapat mengakses 

internet didaerahnya dan dimungkinkan juga kegagalan dalam mengupload serta 

kualitas upload yang tidak sempurna sehingga memungkinkan calon yang berprestasi 

dapat gaga! dalam seleksi yang lebih bersifat verifikasi data. Sedangkan SM lebih 

iendah karena merupakan persaingan terakhir unluk memperebutkan kursi mahasiswa 

yang kemungkinan gaga! memilih di jurusan lain maupun yang gaga! pada SNMPTN 

dan SBMPTN sehingga secara rangking tes masuk ciiindikasikan lebrh rendah dari 

dari jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN. 

Sedangkan untuk angkatan 2014 walapun tidak ada perbedaan yang 

signifikan namun secara data riil memang SBMPTN memiliki rerata IPK lebih tinggi 

dibanding dengan SNMPTN hal ini juga dipanguruhi oleh faktor-faktor yang terjadi 

seperti pada angkatan 2013 yaitu keketatan dan sistem seleksi yang lebih objektif 

pada SBMPTN yang menyebabkan kualitas SBMPTN lebih terpercaya dibandingkan 

SNMPTN dan SM. Sedangakn terjadi selisih yang sangat sedikit antara SNMPTN 

dan SM da1arn rerata IPK namun dimungkin karena sebaran IPK rendah dan IPK 

---· 
tinggi tidak sama serta dimungkinkan adanya beberapa mahasiswa 2014 y�ng 

menjadi atlet yang memiliki JPK rendah karena beberapa mata kuliah nilainya rendah 

dan membagi sehingga IPK ikut menjacti turun. Namun berdasarkan data baik 

angakatan 20 I 3 maupun angkatan 20 I 4 terdapat perbedaan berdasarkan jalur masuk. 
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I 

Hal ini mcnjadikan kajian yang penting untuk merumuskan bagaimana sistem seleksi 

mahasiswa kedepan dan berapa pcrsen mahasiswa yang masuk dari jalur mana untuk 

mendapatkan kualitas prestasi akademik mahasiswa FIK UNY yang baik. 

IE 



llAll V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dapat disimpulakan 

bahwa pada angkatan 2013 terdapat perbedaan Prestasi akademik berdasarkan jalur 

masuk SNMPTN, SBMPTN dan SM. Adapun untuk angkatan 2014 tidak terdapat 

perbedaan prcstasi akademik berdasarkan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN dan SM. 

Sedangakan untuk antara angkatan 2013 dan angkatan 2014 terdapat perbedaan 

prestasi akademik. berdasarkan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN dan SM. Oengan 

demikian perlu jumlah persentase yang sesuai antara ketiga jalur masuk tersebut 

untuk rnendapatkan kualitas prestasi akademik yang tinggi . 

. B. lmplikasi Penei.itian 

Berdasarkan basil kesirnpulan penelitian dapat memberikan implikasi pada 

bagimana memberikan peaekanan khusus terdahap mahasiswa yang memiliki prestasi 

akademik yang relatif lebih rendah.Selain itu juga perlu memberikan kesempatan 

yang samadengan formula khusus bagi mahasiswa yang prestasi akademiknya rendah 

namun memiliki prestasi olahraganya baik seperti halnya atlit atlit nasional. Disisi 

lain jalur masuk bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas prestasi 

akadem.ik. Faktor -faktor baik dari internal maupun ekstemal mahasiswa sangat 

mernpengaruhi prestasi akadernik mahasiswa. Selain ini adalah untuk penerimaan 
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mahasiswa baru selanjutnya penting untuk memperhatikan persentase dari jalur yang 

memiliki prestasi akademik yang lebih baik. 

C. Keterbntasan Pcnelitian 

Penelitian ini merupakan studi awal tentang perbedaaan prestasi akademik dari 

perbedaan prestasi akademik berdasarkan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN dan SM. 

Adapun beberapa kererbatasan penelitian ini adalah: 

I. Tidak memperhatikan faktor-faktor lain selain yang mempengaruhi prestasi 

mahasiswa baik dari faktor internal maupun ekstei-nal 

2 .. Penelitian ini" tidak memperhatikan perubahan kenaikan dan penurunan · 

prestasi akademik semester per semester. 

D. Saran 

Berdasarkan basil penelitian uu dapat disarankan beberapa untuk para penel.iti 

berikutnya adalah : 

I. Perlunya memperhatikan faktor-faktor Jain yang mempengaruhi prestasi 

akademik 

2. Perlunya menggunakan instrumen wawancara yang lebih mendalam untuk 

mendapatkan-data yang lebih akurat untuk mendapatkan kenapa prestasi 

akademik mahasiswa lebih baik 

3. Perlu penelitian yang lebih mendalam menyebabkan prestasi akademik adalah 

matakuliah yang lebih teoritis atau yang bersifat keterampilan. 
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