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ABSTRACT 

Learning achievement is one important issue for student especially medical 
student. One influencing factor to learning achievement was learning approach. The 
purpose of this study was to determine the relationship of learning approach and 
learning achievement in year 2009 Medical Students of Riau University. This 
research used correlation study. The population was Medical Students of Riau 
University in year 2009. The sample was 108 students with total sampling method. 
Translated Study Process Questionnaire (SPQ) to Bahasa Indonesia used to measure 
learning approach that one might be adopt, deep, surface or achieving approaches to 
learning and GPA (Grade Point Avarage) used to measure learning achievement. 
The result showed learning approach correlated significantly (p= 0.003; r=0.445) to 
GPA and surface approach correlated negatively (p=0.001; r=-0.309), deep 
positively (p=0.000; r=0.354) and also achieving positively (p=0.000; r=0.456) to 
GPA. In conclusion there was a relationship between learning approach and learning 
achievement in year 2009 Medical Students of Riau University. 

Keywords: Learning approach, surface approach, deep approach, achieving 
approach, learning achievement.  

 
PENDAHULUAN 

Prestasi belajar adalah hal yang penting bagi mahasiswa karena memiliki 
makna yang penting di kemudian hari.1,2 Untuk melanjutkan pendidikan misalnya, 
program pendidikan dokter spesialis, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 
dokter ialah memiliki IPK sarjana kedokteran dan profesi masing-masing harus 
minimal 2,75 3-5 dan sebagian program studi lainnya minimal 3,00.5 Berhubungan 
dengan hal ini, semua mahasiswa tingkat akhir tentunya ingin meraih IPK yang 
optimal. Berdasarkan data IPK semester enam mahasiswa angkatan 2009 Fakultas 
Kedokteran Universitas Riau yang didapat dari Bagian Akademis Fakultas 
Kedokteran Universitas Riau, dari 114 orang mahasiswa masih terdapat 33,32% yang 
memiliki IPK di bawah 2,75. Persentase mahasiswa memiliki IPK di bawah 3,00 
pada semester enam adalah sekitar 43,85%.  
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Menurut Syah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 
seseorang ialah faktor learning approach atau pendekatan belajar.6,7 Menurut Biggs, 
learning approach dikelompokkan menjadi tiga bentuk dasar surface, deep, dan 
achieving atau disebut juga strategic oleh Entwistle.8 Learning approach seseorang 
akan cenderung stabil sepanjang waktu pembelajaran selama mahasiswa tersebut 
sudah beradaptasi terhadap lingkungan belajarnya.9 Mahasiswa angkatan 2009 dalam 
hal ini sebagai mahasiswa tingkat akhir, cenderung telah mengadopsi pendekatan 
belajar tertentu karena sudah beradaptasi dengan lingkungan belajar seperti metode 
pembelajaran dan sistem evaluasi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 

Mahasiswa yang terbiasa menerapkan deep approach sangat mungkin 
berpeluang meraih prestasi belajar yang lebih baik.7 Akan tetapi, hasil dari sejumlah 
penelitian mengenai kaitan antara learning approach dengan prestasi belajar tidak 
selalu konsisten.10 Penelitian Carrick menunjukkan bahwa deep, strategic approach 
berkorelasi postif dan surface approach berkorelasi negatif dengan prestasi akademik 
pada mahasiswa keperawatan.11 Hasil serupa juga didapat dari penelitian Reid et al. 
pada mahasiswa kedokteran.12 Sedangkan penelitian Kurnia pada mahasiswa kelas 
logika Universitas Atma Jaya menunjukkan hubungan negatif signifikan antara 
surface approach dengan prestasi belajar mahasiswa serta tidak terdapat hubungan 
antara deep dan achieving approach dengan prestasi belajar.13 Penelitian lainnya oleh 
Jones dan Jones dalam Donnon dan Hecker menemukan bahwa tidak terdapat 
hubungan dari semua subskala learning approach dengan prestasi belajar.10 

Penulis melakukan wawancara dan observasi pada beberapa orang mahasiswa 
angkatan 2009 Fakultas Kedokteran Universitas Riau pada tanggal 26 April 2012 dan 
melihat adanya karakteristik pendekatan belajar tertentu yang mungkin berhubungan 
dengan prestasi belajar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai 
hubungan learning approach dengan prestasi belajar pada mahasiswa angkatan 2009 
Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi korelasi yang merupakan 
penelaahan untuk melihat hubungan antara dua variabel.12 Penelitian ini dilaksanakan 
di Fakultas Kedokteran Universitas Riau pada bulan November 2012. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau 
angkatan 2009 kecuali peneliti. Sampel pada penelitian diambil dari keseluruhan 
populasi (total sampling). Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 2009 yang bersedia mengisi lembar 
persetujuan informed consent dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kriteria 
eksklusi adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 2009 
yang tidak memiliki nilai blok lengkap. 

Dalam penelitian ini instumen yang digunakan ialah terjemahan dari Study 
Process Questionnaire (SPQ) yang dapat mengukur learning approach dari teori 
Biggs. SPQ berisi total 42 jumlah pernyataan positif, yang hasilnya diinterpretasi 
menjadi deep approach, surface approach, achieving approach. Setelah dilakukan uji 



coba instrumen didapat 37 item lainnya valid dari total 42 item SPQ. Reliabilitas pada 
instrumen penelitian ini adalah baik dengan nilai cronbach’s alpha sebesar 0,919. 
Intrumen yang digunakan untuk pengukuran prestasi belajar mahasiswa dalam 
penelitian ini adalah indeks prestasi. Indeks prestasi yang dipakai adalah indeks 
prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 
2009 yang merupakan IPK semester enam. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan tingkat 
keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan.13 Nilai IPK dikategorikan 
berdasarkan hasil diskusi dengan ahli pendidikan kedokteran menjadi kategori IPK 
kurang (<2,00), cukup  (2,00-2,49), baik (2,50-2,99), dan sangat baik (≥ 3,00).  

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi pendekatan 
belajar deep approach, surface approach, achieving approach mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Riau yang akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi 
dengan bantuan komputer. Analisis bivariat yang digunakan untuk melihat hubungan 
antara masing-masing deep approach, surface approach, achieving approach 
(numerik) dengan prestasi belajar (kategorik ordinal) adalah dengan menggunakan uji 
korelasi Spearman.14 Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data 
menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov dan apabila didapatkan tidak normal 
maka dilakukan transformasi data. Korelasi learning approach (kategorik nominal) 
dengan prestasi belajar (kategorik ordinal) dengan uji korelasi Lambda14 yang 
digunakan untuk menguji hubungan antara skala pengukuran variabel terikat 
kategorik (ordinal) dan variabel bebas kategorik (nominal).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel pada penelitian ini adalah 113 mahasiswa angkatan 2009 Fakultas 
Kedokteran Universitas Riau. Dari 113 sampel, lima orang termasuk dalam kriteria 
eksklusi karena tidak memiliki nilai blok lengkap sehingga jumlah subjek penelitian 
adalah 108 orang yang diantaranya, tiga orang berada dalam katergori IPK kurang 
(≤2,00) dan dua orang berada dalam katergori IPK cukup (2,00-2,49). Distribusi 
learning approach mahasiswa angkatan 2009 Fakultas Kedokteran Universitas Riau 
yang terbanyak adalah deep appraoch sebanyak 64 orang (59,3%) dapat dilihat pada 
Tabel 1: 

Tabel 1 Distribusi learning approach mahasiswa angkatan 2009 Fakultas 
Kedokteran Universitas Riau 

Learning approach Distribusi (%) 
Deep 64 orang   (59,3%) 
Surface 28 orang   (25,9%) 
Achieving 16 orang   (14,8%) 
Total 108 orang (100%) 

Distribusi IPK mahasiswa angkatan 2009 Fakultas Kedokteran Universitas 
Riau yang terbanyak adalah dalam kategori IPK sangat baik (≥3,00) sebanyak 63 
orang (58,3%)dapat dilihat pada Tabel 2: 



Tabel 2  Distribusi prestasi belajar mahasiswa angkatan 2009 Fakultas 
Kedokteran Universitas Riau 

IPK Kategori Distribusi (%) 

≤2,00 Kurang 0 orang (0%) 
2,00-2,49 Cukup 11 orang (10,2%) 
2,50-2,99 Baik 34 orang (31,5%) 
≥3,00 Sangat baik 63 orang (58,3%) 

Total  108 orang (100%) 

Distribusi deep approach pada rentang IPK sangat baik (≥3,00) 45 orang 
(70.3%), surface pada pada rentang IPK baik 17 orang (60.7%), achieving pada 
rentang IPK sangat memuasakan 14 orang (87.5%) pada mahasiswa angkatan 2009 
Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang dapat dilihat pada Tabel 3: 

Tabel 3 Distribusi learning approach berdasarkan prestasi belajar   

Learning 
approach 

 IPK 
Kurang  Cukup Baik Sangat baik 

Deep 0 (0%) 3 (4,76%) 16 (25,4%) 45 (70,3%) 
Surface 0 (0%) 7 (25%) 17 (60,7%) 4 (14,3%) 
Achieving 0 (0%) 1 (6,25%) 1 (6,25%) 14 (87,5%) 

Pendekatan belajar yang didominasi deep approach pada mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Riau 2009 ini karena dapat didukung oleh kurikulum dan 
penerapan metode pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning 
(PBL) yang membantu mahasiswa untuk memiliki pembelajaran yang penuh makna 
(meaningful learning) dan memicu mahasiswa untuk memiliki karakter deep 
approach.15  

Dari hasil uji normalitas berdasarkan analisis Kolmogorov-Smirnov, sebaran 
data ketiga learning approach adalah normal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 yang 
menunjukkan nilai p>0,05. 

Tabel  4 Hasil uji normalitas ketiga learning approach 

Learning approach p 
Surface approach 0,200 
Deep approach 0,200 
Achieving approach 0,113 

 

 



Tabel 5 Hasil uji korelasi Spearman antara surface approach dengan prestasi 
belajar 

IPK 
Surface approach   r -0,309 

p 0,001 
n 108 

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
bermakna antara skor surface approach dengan prestasi belajar (p= 0,001) dengan 
nilai korelasi Spearmen dengan arah negatif (-0,309). Hal ini dapat dijelaskan karena 
karakteristik surface approach yang memiliki motivasi ekstrinsik dan strategi 
belajarnya dengan menghapal, mengingat kembali, dan mempelajari hal yang penting 
saja tanpa menggali lebih dalam lagi sehingga menghasilkan tingkat pemahaman 
yang rendah.6,7 Dalam beberapa penelitian empiris seperti Lindblom-Ylanne dan 
Lonka et al. dalam Aditomo, mahasiswa kedokteran yang mengadopsi pendekatan 
belajar surface juga akan memiliki prestasi akademik yang rendah.16 Hasil penelitian 
ini juga mendukung penelitian Bernardo17 dan Carrick9 bahwa surface approach 
memiliki korelasi negatif dengan prestasi belajar. Akan tetapi, korelasi antara surface 
approach dengan prestasi belajar pada penelitian in didapatkan lemah. Hal yang 
dapat berpengaruh adalah metode pembelajaran PBL dan bentuk evaluasi 
keterampilan mahasiswa dalam OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 
yang lebih rumit karena selain menilai demonstrasi keterampilan klinik mahasiswa, 
OSCE juga menilai pengetahuan yang menjadi dasar dari clinical reasoning 
mahasiswa yang biasanya distimulasi kondisi (kasus)18 dapat memotivasi mahasiswa 
angkatan 2009 untuk belajar dengan tidak cukup mengandalkan strategi mengingat 
dan menghapal yang penting ketika ujian, tetapi juga mengintegrasikan seluruh 
keterampilan dan pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya.  

Tabel 6 Hasil uji korelasi Spearman antara deep approach dengan prestasi 
belajar 

IPK 
Deep approach r 0,354 

p 0,000 
n 108 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang 
bermakna antara deep approach dengan IPK (p=0,000) dan nilai korelasi Spearmen 
sebesar 0,354 dengan arah korelasi positif. Secara teoritis, prestasi mahasiswa yang 
menggunakan pendekatan belajar deep akan lebih optimal dan lebih sesuai dengan 
kebutuhan jaman dibanding prestasi belajar dengan pendekatan belajar lain. Dengan 
motivasi mendalam untuk terus belajar dan berkembang serta diiringi timbulnya 
perasaan positif ketika belajar akan membantu mahasiswa memiliki prestasi belajar 
yang tinggi sehingga diharapkan agar setiap mahasiswa dapat menerapkan 



pendekatan belajar deep.19 Menurut Syah, mahasiswa yang menerapkan deep 
approach memiliki peluang besar meraih prestasi belajar yang bermutu.7 Penelitian 
sebelumnya oleh  Lindblom-Ylanne dan Lonka et al. dalam Aditomo mengenai deep 
approach dengan prestasi akademik pada mahasiswa kedokteran menunjukkan 
adanya korelasi yang positif.16 Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa 
penelitian lainnya seperti beberapa penelitian yang di-review oleh Witkins20, 
penelitian Bernardo17 dan Carrick9 bahwa deep approach mahasiswa memiliki 
korelasi positif dengan prestasi belajar. Namun, pada penelitian ini, nilai koefisien 
korelasi menunjukkan kekuatan korelasi yang lemah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 
pengaturan belajar mahasiswa deep yang terbatas. Menurut teori metakognitif Baird, 
metakognitif merupakan pengetahuan (knowledge), kesadaran (awareness) dan 
kontrol (control) belajar seseorang. Menurut Case dan Gunston, dalam sudut pandang 
metakognitif, terdapat permasalahan yang berkaitan kontrol (control) mahasiswa deep 
terhadap proses belajarnya, tetapi sulit untuk menjelaskan mengapa mahasiswa tidak 
dapat mengatur belajarnya yang berlebihan. Hal ini membuat mahasiswa merasa 
bahwa tidak banyak waktu yang tersedia untuk menerapkan deep approach.21 Dalam 
penelitian ini pengaruhnya misalnya, untuk mempelajari materi yang banyak, 
kegagalan kontrol belajar ini dapat mengakibatkan adanya materi yang tidak sempat 
dikuasai sehingga apabila dalam ujian, pertanyaan mengenai materi tersebut juga 
tidak dapat dijawab. 

Tabel 7  Hasil uji korelasi Spearman antara achieving approach dengan 
prestasi belajar 

IPK 
Achieving approach r 0,456 

p 0,000 
n 108 

Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya korelasi yang bermakna antara 
achieving approach dengan prestasi belajar (IPK) dengan p= 0,000 dengan nilai 
korelasi Spearmen sebesar 0,456 dengan arah korelasi positif.  Hasil ini sesuai dengan 
karakteristik mahasiswa achieving yang secara teori memiliki ciri khusus, yaitu 
memiliki ambisi besar untuk meraih prestasi belajar setinggi-tingginya, memiliki 
gaya belajar yang lebih serius dari dua pendekatan belajar lainnya, memiliki 
keterampilan belajar yang sangat cerdik.7 Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 
Bernardo17, Reid et al.10 dan Carrick9 bahwa achieving approach dengan prestasi 
belajar memiliki arah korelasi yang positif. Korelasi achieving yang lebih baik 
(sedang) dengan prestasi belajar ini dapat dipengaruhi oleh mahasiswa achieving 
yang justru melakukan kontrol (control) sebagai strategi utama belajarnya. Dalam 
padatnya jadwal kegiatan belajar di FK, mahasiswa achieving mampu melakukan 
kontrol terhadap belajarnya dengan tidak bekerja keras mendalami materi, tetapi 
memiliki strategi misalnya, dalam mengatur materi dan waktu belajar agar dalam 
jangka waktu yang sama dengan dua pendekatan belajar lainnya, mahasiswa 



achieving mampu mempelajari lebih banyak materi dan dapat menjawab pertanyaan 
ujian lebih banyak.  

Tabel 8 Hasil Uji hipotesis learning approach terhadap prestasi belajar 

IPK 
Learning approach r 0,445 

p 0,003 
n 108 

Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya korelasi yang bermakna antara 
learning approach dengan prestasi belajar (p= 0,003) yang berarti terdapat hubungan 
antara learning approach dengan prestasi belajar secara umum dengan nilai korelasi 
Lambda sebesar 0,445. Mahasiswa yang terbiasa mengaplikasikan strategi belajar 
untuk menunjang keefektifan proses belajar yang didasari oleh motif untuk mencapai 
tujuan belajar tertentu juga akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Menurut Syah, 
learning approach berpengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang selain faktor 
internal dan eksternal.7 Nilai korelasi Lambda sebesar 0,445 menunjukkan antara 
learning approach dengan prestasi belajar terdapat kekuatan korelasi sedang. Hasil 
korelasi pada penelitian ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor lain yang juga turut 
mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa selain learning approach. Menurut 
Bernardo, meski antara learning approach dan prestasi belajar tidak berkorelasi kuat, 
instrumen learning approach tetap memungkinkan sebagai prediktor untuk menilai 
prestasi belajar seseorang.17 Secara umum dapat disimpulkan bahwa selain 
intelegensi, bakat, sikap, minat, motivasi, kondisi fisik dan faktor lingkungan di luar 
diri mahasiswa, berdasarkan penelitian ini learning approach juga memiliki 
sumbangan terhadap prestasi belajar seseorang. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, distribusi terbanyak learning approach 
mahasiswa angkatan 2009 Fakultas Kedokteran Universitas Riau adalah yang 
menerapkan pendekatan belajar deep, diikuti pendekatan belajar surface, dan 
achieving approach. Hipotesis terdapat hubungan yang bermakna learning approach 
dengan prestasi belajar pada mahasiswa angkatan 2009 Fakultas Kedokteran 
Universitas Riau diterima pada penelitian ini dengan arah korelasi positif dan 
kekuatan korelasi sedang antara learning approach dengan prestasi belajar. 
Hubungan surface approach dengan prestasi belajar didapatkan bermakna dengan 
korelasi negatif lemah. Hubungan deep approach dengan prestasi belajar didapatkan 
bermakna dengan korelasi positif lemah. Hubungan achieving approach dengan 
prestasi belajar didapatkan bermakna dengan korelasi positif sedang pada mahasiswa 
angkatan 2009 Fakultas Kedokteran Universitas Riau.  
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