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 Keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar dapat dilihat dari nilai yang 

diperolehnya dari kurun waktu tertentu yang diberikan oleh Dosen melalui 

mekanisme penilaian yang telah ditetapkan. Hasil belajar tersebut merupakan 

salah satu parameter yang dapat dilihat untuk mengetahui seberapa berhasil 

mahasiswa dalam kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Salah satu 

yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa adalah tempat tinggal. Terdapat dua 

kategori tempat tinggal mahasiswa PGSD Universitas Palangka Raya, ada yang 

tinggal bersama orang tua dan ada juga yang tinggal di kost. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar 

mahasiswa PGSD yang tinggal bersama orang tua dengan mahasiswa yang tinggal 

di kost. 

 Penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa PGSD angkatan 2014. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 164 

mahasiswa, dengan menggunakan sampel penelitian 50% dari keseluruhan 

populasi sebanyak 82 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis data kuantitatif deskripftif yaitu dengan menganalisis data hasil 

belajar mahasiswa semester 1-7. 

 Metode analisis yang digunakkan yaitu dengan analisis t-test, untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel yang tidak berpasangan. Data diolah 

dengan program SPSS Version 16. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-

hitung sebesar 0,0782 sedangkan t-tabel sebesar 1,664. Berdasarkan ketentuan 

jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka data dari hasil belajar tersebut tidak ada 

perbedaan. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan uji beda 

menggunakan rumus t-test diketahui bahwa nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,436. Nilai 

0,436 ini tentunya lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dengan mahasiswa yang 

tinggal di kost. 

 


