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BAB II 

       TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manjemen Pendidikan 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan 

profesi. Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang 

sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik 

berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. 

Dikatakan sebagai kiat karena manajemen sebagai sasaran melaui 

cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. 

Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh 

keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para 

profesional dituntun oleh suatu kode etik. 

Meskipun cenderung mengarah pada suatu fokus tertentu, 

para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan 

manajemen dan karenanya belum dapat diterima secara universal. 

Namun demikian terdapat konsensus bahwa manajemen 

menyangkut derajat keterampilan tertentu. Untuk memahami 

istilah manajemen, pendekatan yang dianjurkan disini adalah 

berdasarkan pengalaman manajer. Meskipun pendekatan ini 

mempunyai keterbatasan, namun hingga kini belum ada 

perbaikan. Manajemen disini dilihat sebagai suatu sistem yang 

setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan. Manajemen merupakan suatu proses sedangkan 
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manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (orang-struktur-tugas-

teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan 

yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan 

sistem. 

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok 

yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: 

perencanaan (Planing), pengorganisasian (Organizing), pemimpin 

(Leading), dan pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, 

manajeman diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, 

memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 

aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan 

efisien. 

 

2.1.2 Pengertian Pendidikan 

Pendidiksn merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi 

berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika 

pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka 

berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu 

dikenali. Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan 

sebagai suatu sistem. Sistem mengandung elemen yang saling 

berkaitan, merupakan suatu kesatuan. Kesatuan itu berfungsi 

mencapai tujuan, membuahkan hasil yang dapat diamati/dikenali. 

Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat 

secara mikro (hubungan peserta didik dan pendidik) dan 

makromenjangkau elemen-elemen yang lebih luas, seperti 
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pengetahuan teori, tujuan, bahan, proses, penampilan hasil 

belajar. 

 

2.1.3 PengertianManajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan 

kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kelompok 

tersebut minimal mencakup perencanaan (planning), dan 

pengawasan (controling) sebagai suatu proses untuk menjadikan 

visi menjadi aksi. Para ahli mengungkapkan manajemen 

pendidikan berdasarkan sudut pandang dan fokus yang berbeda 

sesuai konsep teoritis yang melandasinya. Knezevik,1984: 9 

(dalam Slameto) menyamakan arti manajemen pendidikan 

dengan administrasi pendidikan. 

Manajemen pendidikan memiliki berbagai kegiatan yang 

sangat kompleks dan saling berhubungan. Manajemen pendidikan 

juga merupakan sekumpulan fungsi untuk menjamin efisiensi dan 

efektifitas pelayanan pendidikan, melalui perencanaan, 

pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, alokasi sumber 

daya, stimulus dan kordinasi personil, penciptaan iklim organisasi 

yang kondusif, serta penentuan pengembangan fasilitas untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik dan peserta di masa depan. 

Manajemen merupakan rangkaian kegiatan bersama atau 

keseluruhan proses pengendalian usaha atas kerjasama 

sekelompok orang dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah 
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ditetapkan secara berencana dan sistematis, yang diselenggarakan 

pada suatu lingkungan tertentu.  

 

2.2 Kegiatan Belajar Mengajar 

2.2.1 Pengertian Belajar Mengajar 

Proses belajar-mengajar adalah proses yang di atur 

sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, agar 

pelaksanaannya mencapai hasil yang diharapkan. Pengaturan ini 

dituangkan dalam bentuk perencanaan mengajar. Setiap 

perencanaan selalu berkenaan dengan proyeksi atau perkiraan 

mengenai apa yang akan dilakukan. Demikian halnya 

perencanaan mengajar, memperkirakan (memproyeksikan) 

mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu 

melaksanakan pengajaran.  

Mengingat pelaksanaan pengajaran adalah 

mengkoordinasi unsur-unsur (komponen) pengajaran, maka isi 

perencanaan pun pada hakikatnya mengatur dan menetapkan 

unsur-unsur tersebut. Unsur yang di maksud antara lain tujuan, 

bahan/atau isi, metode dan alat, serta evaluasi atau penilaian. 

Tujuan berfungsi untuk menentukan arah kegiatan pengajaran. 

Artinya menentukan kemana siswa atau sasaran didik akan 

dibawa. Bahan atau isi berfungsi untuk memberi isi atau makna 

terhadap tujuan. Sedangkan penilaian berfungsi untuk mengukur 

seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang 
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harus dilakukan apabila tujuan belum tercapai. (Nana Sudjana, 

2008). 

Berkenaan dengan proses belajar mengajar John Carrol 

(1962,1963,1965) (dalam Engkoswara,1984) yang melukiskan 

komponen utama adalah masalah waktu. Ia mengasumsikan 

bahwa untuk mencapai suatu tujuan instruksional akan 

memerlukan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas. Model Carrol 

menpunyai lima komponen, (lihat gambar 2.1). tiga berkenaan 

dengan perilaku siswa sebelum memperoleh pengajaran dan dua 

prosedur pengajaran. Perilaku siswa sebelum pengajaran meliputi 

kemampuan siswa, ketabahan dan kesanggupan untuk mencapai 

serta memperkaya pengajaran. 

Berkenaan dengan prosedur pengajaran, meliputi 

kesempatan untuk belajar yaitu waktu yang dituntut atau waktu 

yang diperlukan untuk mempelajarinya dalam situasi pengajaran 

yang telah ditetapkan dan prosedur yang kedua yaitu kualitas 

pengajaran yaitu suatu tingkat pengorganisasian yang 

memudahkan siswa mengikuti pelajaran. Prosedur yang terakhir 

ini banyak di pengaruhi oleh kemampuan guru berbahasa, 

penyesuaian terhadap keperluan dan ciri-ciri siswa, sumber, alat 

peraga dan komunikasi, dan metode pengajaran yang 

dipergunakan. Secara garis besar metode belajar itu adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 2. 1 
Pola Dasar Belajar Sekolah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar menurut Nana Sudjana (2008) 

Erat kaitannya dengan bahan pelajaran adalah kegiatan belajar-

mengajar. Kegiatan belajar mengacu kepada hal-hal yang 

berhubungan dengan kegiatan siswa dalam mempelajari bahan 

yang disampaikan guru. Sedangkan kegiatan mengajar 

berhubungan dengan cara guru menjelaskan bahan kepada siswa. 

Oleh sebab itu kegiatan belajar erat hubungannya dengan metode 

belajar, sedangkan mengajar erat hubungannya dengan metode 

mengajar. 
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Kegiatan belajar siswa banyak dipengaruhi oleh kegiatan 

mengajar guru. Misalnya jika kegiatan yang dilakukan guru 

menuturkan bahan secara lisan pada siswa (ceramah), maka 

kegiatan belajar siswa tidak banyak. Mereka hanya 

mendengarkan uraian guru, dan kalau perlu mencatatnya. Namun 

seandainya kegiatan guru mengajar dilaksanakan dengan cara 

bertanya atau melemparkan masalah untuk dipecahkan siswa, 

maka kegiatan siswa belajar siswa akan lebih aktif, seperti 

berdiskusi, berdialog dengan teman sebangku dan lain-lain. 

Cirri pengajaran yang berhasil salah satu di antaranya 

dilihat dari kadar kegiatan siswa belajar. Makin tinggi kegiatan 

belajar siswa, makin tinggi peluang berhasilnya pengajaran. Ini 

beberati kegiatan guru mengajar harus merangsang kegiatan 

siswa melakukan berbagai kegiatan belajar. Contoh di atas, guru 

mengajar dengan “ceramah” tidak banyak merangsang siswa 

melakukan berbagai kegiatan belajar. Kegiatan belajar siswa 

dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni a). kegiatan belajar 

mandiri/individual, b) kegiatan belajar kelompok, dan c) kegiatan 

belajar klasikal 

a. Kegiatan Belajar Mandiri (Individual) 

Kegiatan belajar klasikal mandiri, artinya setiap anak 

yang ada di kelas mengerjakan atau melakukan kegiatan 

belajar masing-masing kegiatan belajar tersebut mungkin 

sama untuk semua siswa, mungkin pula berbeda antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lain. Misalnya, setiap 
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siswa di beri tugas untuk memecahkan persoalan yang 

diberikan guru. Atau setiap siswa diberi soal hitungan 

masing-masing, yang berbeda satu sama lain untuk 

dikerjakan di kelas itu juga. Dalam kegiatan belajar 

mandiri setiap siswa dituntut mengerjakan tugasnya sesuai 

dengan kemampuan yang mereka miliki. Implikasi dari 

kegiatan belajar mandiri, guru harus banyak memberikan 

perhatian dan pelayanan secara individual, sebab setiap 

individu berbeda kemampuannya. Bagi siswa tertentu 

guru harus memberikan bantuan belajar. 

 

b. Kegiatan Belajar Kelompok 

Kegiatan belajar kelompok, artinya siswa melakukan 

kegiatan belajar dalam situasi kelompok. Misalnya diskusi 

memecahkan masalah. Untuk mengembangkan kegiatan 

belajar kelompok, guru harus memecahkan beberapa 

masalah yang harus dipecahkan siswa dalam setiap 

kelompok. Demikian juga kelas harus dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa yang terdiri atas 3-5 orang. 

Kegiatan guru akan lebih banyak mengawasi dan 

memantau kelompok tururt berpartisipasi dalam 

memecahkan masalah. 

 

 

 



 

19 
 

c. Kegiatan Belajar Klasikal 

Kegiatan belajar klasikal, artinya semua siswa dalam 

waktuyang sama mengerjakan kegiatan belajar yang sama. 

Contohnya bila guru mengajar dengan metode ceramah, 

maka kegiatan belajar siswa termasuk kegiatan belajar 

klasikal. Sungguhpun demikian, tidak mustahil setiap 

tanggapan anak terhadap bahan yang sama, dapat berbeda.  

 

2.2.3. faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor 

yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor 

yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang dikemukakan 

oleh Richard Clark (1981) (dalam Nana Sudjana, 2008) bahwa 

hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan 

Selain faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada 

faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap 

dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan 

psikis. Faktor tersebut banyak menarik perhatian para ahli 

pendidikan untuk diteliti, seberapa jauh kontribusi atau 

sumbangan yang diberikan oleh faktor tersebut terhadap hasil 

belajar siswa. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan 
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hal yang logis dan wajar, sebab hakikat berbuatan belajar adalah 

perubahan tingkahlaku individu yang diniati dan disadarinya. 

Siswa harus merasakan, adanya suatu kebutuhan untuk belajar 

dan berprestasi. Ia harus berusaha mengarahkan segala daya dan 

upaya untuk dapat mencapainya. 

 

2.3 Prestasi Belajar 

2.3.1  Pengertian belajar  

Proses belajar yang terjadi dan dialami bagi seseorang 

dapat terjadi dimana saja dan kapan saja ia berada. Walaupun itu 

dalam suatu situasi formal atau informal. Namun belajar itu sediri 

tidak mudah didefinisikan. Sebab merumuskan suatu definisi 

tidaklah semudah yang kita bayangkan. Dibawah ini akan 

dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian belajar 

Crounbach (1954) dalam Suryabrata (2004), menyatakan 

bahwa “ learning is shown a by change in behavior as a result of 

experience”. Cronbach menyatakan bahwa belajar yng sungguh-

sungguh adalah dengan mengalami, dan dengan mengalami 

tersebut maka si pelajar mempergunakan panca indranya. 

Hilgard (Nasution 2000) mengatakan : 

“learning is the process by wich 
an activity originates or is 
changet trought training 
procedures (whether laboratory 
or the natural environment)” as 
distinguished from changes by 
factors not attributable to 
training” 
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Belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah 

sesuatu kegiatan melalui jalan latihan (apakah dalam 

laboratorium atau dalam lingkungan alamiah) yang dibedakan 

dari perubahan-perubahan oleh factor yang tidak termasuk latihan 

Menurut Gagne (Dimyaty dan Mudjiono 2002), belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar perupa 

kapabalitas, dimana setelah belajar orang memiliki ketrampilan, 

pengetahua, sikap dan nilai. Timbulnya kapabalitas adalah dari : 

a). stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan b) proses kognitif 

yang dilakukan oleh siswa. Dengan demikian belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas 

baru yang nampak dalam tingkah laku siswa. 

Selain pengertian yang disebutkan maka Kingsley 

(Gunartomo 2003) mengemukakan bahwa : “Learning is the 

process by whith behavior (in the broather sense) is originated or 

changed through practice or training”. Belajar adalah proses 

dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah 

melalui praktik atau latihan. 

Disini nampak bahwa apapun batasan yang dikemukakan 

oleh para ahli, maka tetap saja bahwa belajar itu menuntus suatu 

perubahan dari si pelajar. Bila tidak ada gejala perubahan dalam 

belajar maka belajar itu tidak akan membuahkan hasil. 

Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat 

disaksikan dari luar. Apa yang sedang terjadi dalam diri 
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seseorang yang sedang belajar, tidak dapat diketahui secara 

langsung kelihatan, tanpa orang itu melakukan sesuatu yang 

dapat menampakan kemampuan yang telah diperoleh melalui 

belajar. maka berdasarkan prilaku yang disaksikan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa seseorang telah belajar. Jadi walaupun 

seseorang belajar dan memiliki banyak pengetahuan, tapi 

pengetahuan tidak diekspresikan dalam benuk yang nyata, 

misalkan melakukan sesuatu, maka tidak menunjukan suatu hasil 

belajar yang ia miliki. 

Berdasarkan pendapat yang disebutkan secara umum 

pengertian belajar itu ditandai dengan adanya perubahan tingkah 

laku (changed in behavior). Hal itu juga berarti belajar dapat 

diamati dari tingkah laku yang nyata dalam perubahan yamh 

terjadi. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa belajar 

adalah kegiatan kognitif siswa yang menghasilkan kapabilitas 

berupa perubahan-perubahan  dalam dirinya karena adanya 

latihan  atau usaha. 

 

2.3.2  Pengertian Prestasi Belajar 

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa 

didalam kegiatan belajar diperlukan keterlibaan unsure  fisik 

maupun mental, sebagai suatu wujud reaksi. Pikiran dan otot-

ototnya harus bekerja secara harmonis, sehingga subjek belajar 

itu harus benar-benar aktif tidak sekedar apa adanya, menyerah 
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pada lingkungan, tetapi semua itu harus dipandang sebagai 

tantangan yang memerlukan reaksi aktif. 

Apabila si pelajar cepat menyerah pada kondisi dan tidak 

rela untuk memaksa diri untuk memiliki konsentrasi yang tinggi 

maka jelas belajar itu tidak akan berhasil serta tidak membuahkan 

prestasi belajar yang diharapkan. Kondisi ini menuntut pihak lain 

dalam hal ini peran guru dan orang tua untuk dapat mengarahkan 

dan memotivasi si pelajar untuk dapat maju dan berprestasi, tanpa 

membeda-bedakan siswa, baik jenis kelamin maupun status sosial 

si pelajar. 

Slameto(2004) mendefinisikan prestasi belajar sebagai 

performance dan kompetensinya dalam mata pelajaran setelah 

mempelajari materi untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu 

dalam satu satuan waktu yang bisa berupa catur wulan atau tahun 

pelajaran. 

Ditinjau dari perolehannya, Wingkel (2004) berpendapat 

bahwa proses belajar yang dialami murid menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan/ pemahaman, 

dalam bidang ketrampilan, dalam bidang nilai dan sikap. Adanya 

perubahan itu tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan 

murid dalam mengerjakan atau menjawab tugas yang diberikan 

oleh guru. Prestasi belajar itu berbeda-beda dengan sifatnya 

tergantung dari bidang yang didalamnya murid memberikan 

prestasi, misalnya dalam bidang pengetahuan/ pemahaman 

(bidang kognitif). 
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Ini berarti bahwa prestasi sebagai bukti usaha yang dicapai, 

sedang belajar yang didefinisikan sebagai suatu proses mental 

yang mengarah kepada penguasaan pengetahuan, kecakapan, 

kebiasaan yang semuanya diperoleh dan disimpan serta 

dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif 

dan adaptif. 

Fungsi prestasi belajar dalam pendidikan, menurut Azwar 

(Prasetyo, 2004), mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi 

penempatan (placement), fungsi formatif, fungsi diagnotik dan 

fungsi sumatif. Fungsi penempatan adalah fungsi tes prestasi 

belajar untuk klasifikasi individu kedalam bidang atau jurusan 

yang sesuai dengan kemapuan yang telah diperlihatkan pada hasil 

belajar yang telah ada. Fungsi formatif adalah pengguanaan hasil  

tes prestasi belajar guna melihat sejauh mana kemajuan belajar 

yang dicapai oleh siswa dalam suatu program pelajaran. Dalam 

hal ini hasil tes prestasi merupakan umpan balik (feed back) 

kemajuan belajar. Karena itu biasanya tes dilaksanakan di tengah 

jangka waktu suatu program yang sedang berjalan. Fungsi 

diagnistik digunakan dalam tes prestasi apabila hasil tes yang 

bersangkutan digunakan untuk mendiagnosa kesukaran-

kesukaran dalam belajar, mendeteksi kelemahan siswa, 

sedangkan fungsi sumatif adalah penggunaan hasil tes prestasi 

untuk memperoleh informasi penguasaan pelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya dalam suatu program pelajaran, atau 

merupakan alat pengukuran akhir dalam suatu program dan 
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hasilnya dipakai untuk menentukan apakah siswa dapat dikatakan 

lulus dalam suatu jenjag program pendidikan. 

Hasil dari pelaksanaan prestasi merupakan salah satu 

informasi penting guna pengambilan keputusan pendidikan. Oleh 

karena itu dalam menyusun alat tes prestasi harus memenuhi 

kriteria sebagai tes prestasi yang layak 

Menurut Gronlound  (Prasetyo 2004) merumuskan 

beberapa prinsip dasar dalam pengukuran prestasi belajar sebagai 

berikut: 

1. Tes prestasi harus mengukur hasil belajar 
yang telah dibatasi secara jelas sesuai 
dengan tujuan instruksioal. 

2. Tes prestasi harus mengukur suatu sampel 
representatif dari hasil belajar dan dari 
materi yang digakup oleh program 
instruksional atau pengajaran. 

3. Tes prestasi harus berisi item-item dengan 
tips yang paling cocok guna mengukur hasil 
belajar yang diinginkan 

4. Tes prestasi harus dirancang sedemikian 
rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaan 
hasilnya. 

5. Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan 
setinggi mungkin dan hasil ukurannya harus 
ditafsirkan hati-hati 

6. Tes prestasi belajar harus dapat digunakan 
untuk meningkatkan belajar anak didik 

 

Berkaitab dengan prestasi beajar, maka para psikolog 

cendrung untuk memadukannya dengan bakat dan kemampuan  
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dan dijelaskan sebagai berikut: bakat (aptitude) pada umumnya 

diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih 

perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud, sedangkan 

kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan 

sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan 

menunjukan bahwa suatu tindakan (performance) dapat 

dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan 

pendidikan agar suatu tindakan dilakukan di masa yang akan 

dating. Bakat dan kemampuan menentkan “prestasi” seseorang. 

Dari semua pendapat yang dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah performance dan 

kompetensinya dalam mata pelajaran setelah mempelajari materi 

tertentu dalam satuan waktu tertentu, misalnya catur wulan, 

semester dan dan tahun pelajaran.   

 

2.3.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Bila seseorang merasa gagal, maka dia tidak akan lagi 

mengusahakan agar sukses (Davidoff, 1981). Kondisi ini juga 

merupakan ekspresi jiwa seseorang yang cenderung tidak 

bertahan dalam menghadapi tantangan. Walaupun dalam sisi lain 

ada orang yang senang apabila dihadapkan dengan tantangan, ia 

berusaha dengan berbagai cara untuk menghadapi tantangan 

tersebut untuk berhasil. 

Penelitian psikologi, Richard de Charms (Davidoff, 1981), 

menunjukan mengharapkan kegagalan dan perasaan tidak 
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berdaya ini terletak pada ketidakberhasilan anak-anak malang. 

Para ilmuwan perilaku, kemudian mencoba mengadakan latihan 

intensif bagi guru-guru agar murid-muridnya mampu : (1) belajar 

menganalisa tujuan pribadi dan memandang tujuan itu sebagai 

sesuatu yang menantang untuk dihadapi, (2) membedakan hasil-

hasil yang mungkin dapat diontrol atau tang tidak mungkin 

dikontrol, (3) mempersiapkan sasaran yang realistis sehingga 

kemungkinan untuk berhasil lebih besar. Cara mengajar terus 

ditingkatkan supaya dapat merangsang semua pihak dan 

menyajikan kemungkinan berhasil. 

Dalam belajar, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. 

Namun dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi belajar 

(Sumanto 1998) menggolongkan menjadi tiga macam, yaitu : 

Pertama, faktor-faktor stimuli belajar yang diartikan 

sebagai segala hal diluar individu yang merangsang individu itu 

untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Stimuli dalam 

hal ini mencakup materil, penegasan serta suasana linghungan 

eksternal yang harus diterima atau dipelajari oleh si pelajar 

 

Beberapa hal yang berhubungan dengan faktor-faktor 

stimuli belajar adalah :a). Panjangnya bahan pelajaran 

b). Kesulitan bahan pelajaran 

c). Berartinya bahan pelajaran 

d). Berat ringan tugas 

e). Suasana lingkungan eksternal 
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Kedua, faktor-faktor metode pelajaran yang berarti setiap 

pelajaran yang berarti setiap metode mengajar yang dipakai oleh 

guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh si 

pelajar. Factor-faktor belajar menyangkut hal-hal berikut : 

a). Kegiatan berlatih atau praktek 

b). Overlearning dan Drill 

c). Resistasi selama belajar  

d). Belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian 

e). Penggunaan modalitas indra 

f). Bimbingan dalam belajar 

g). Kondisi-kondisi intensif 

ketiga, Faktor-faktor individual yang meliputi : 

a). Kematangan 

b). Faktor usia kronologis 

c). Factor perbedaan jenis kelamin 

d). Pengalaman sebelumnya 

e). Kapasitas mental 

f). Kondisi kesehatan jasmani 

g). Kondisi kesehatan rohani 

h). Motivasi 

Namun demikian Semiawan (2003) mengingatkan bahwa 

prestasi belajar anak juga dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu : 

1). Pengaruh pendidikan dan pembelajaran unggul 

2). Perkembangan dan pengukuran, serta 

3). Kecerdasan (intelegensi) emosional 
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Disamping beberapa faktor yang disebutkan maka 

Wagenaar (1994) dalam Pramuningsih (2003) mengidentifikasi 

hasil-hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa atas 9 (Sembilan) faktor yaitu : 

(1) hasil (belajar siswa dibidang 
kognitif), berupa keseluruhan 
pencapaian guru atas prestasi 
belajar siswa, peringkat yang 
diharapkan dimensi pengajaran, 
struktur pelajaran, kemampuan 
dan keinginan siswa untuk belajar, 
(2) hasil-hasil efektif, berupa 
keputusan untuk terus belajar 
dalam bidang terkait, guru yang 
dipilih untuk pelajaran dimasa 
mendatang, kemandirian berpikir 
belajar siswa, (3) sifat siswa, yaitu 
tahan ( lamanya waktu) belajar, (4) 
sifat jurusan, yang berkaitan 
dengan pengalaman yang 
disyaratkan dan dicapai, 
popularitas, (5) sifat mata 
pelajaran yang sinyatakan dalam 
ukuran kelas, lingkungan mata 
pelajaran (rating tertinggi bahasa, 
kesenian, bahasa inggris, dan 
rating terendah fisika,teknologi, 
ekonomi, akutansi, ilmu informasi 
dan natematika), (6) akademis, 
berupa kehadiran guru, 
penguatan/pemberian pujian, (7) 
efek keselarasan, berupa 
kepribadian guru misalnya 
kesesuaian dengan kepribadian 
siswa yang dominan, 
kesesuaiannya dengan gaya 
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belajar, (8) metode mengajar, dan 
(9) peran feedback”. 
 

Dari sejumlah uraian yang telah disebutkan maka nampak 

bahwa yang sangat berperan adalah faktor subyek atau orang 

yang belajar memegang peranan penting karena berhubungan 

dengan bagaimana dan mengapa ia belajar, serta kapan dan 

dimana ia belajar. 

 

2.4.    Prestasi Akademik 

2.4.1  Akademik 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, akademi 

adalah lembaga pendidikan tinggi kurang lebih tiga tahun lamanya yang 

mendidik tenaga profesi. Sedangkan  kata akademik berasal dari 

bahasa Yunani yakni academos yang berarti sebuah taman umum 

(plasa) di sebelah barat laut kota Athena. Nama Academos adalah 

nama seorang pahlawan yang terbunuh pada saat perang 

legendaris Troya. Pada masa inilah filosof Socrates berpidato dan 

membuka arena perdebatan tentang berbagai hal. Tempat ini juga 

menjadi tempat Plato melakukan dialog dan mengajarkan pikiran-

pikiran filosofisnya kepada orang-orang yang datang. Sesudah 

itu, kata acadomos berubah menjadi akademik, yaitu semacam 

tempat perguruan. Para pengikut perguruan tersebut disebut 

academist, sedangkan perguruan semacam itu disebut 

academia.Berdasarkan hal ini, inti dari pengertian akademik 

adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima 
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gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat 

mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa (Fadjar, 2002 : 5).  

 

2.4.2  Prestasi Akademik 

Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal 

kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat 

bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses 

pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk 

hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan 

maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan masalah 

langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang 

terstandar (Sobur, 2006). 

Prestasi akademik adalah istilah untuk menunjukkan suatu 

pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan, karena 

suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seseorang secara optimal 

(Setiawan, 2006). 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Prestasi akademik 

mahasiswa merupakan hasil yang dicapai pada saat setelah 

dilakukannya evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana penguasaan mahasiswa terhadap apa yang sudah 

dipelajari. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian 

prestasi akademik adalah hasil belajar mahasiswa yang 

dinyatakan dalam nilai setelah siswa mengikuti tes. 
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2.4.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Akademik 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

akademik individu. Menurut Rola (2006) terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi terhadap prestasi akademik yaitu:  

a. Pengaruh Keluarga dan Kebudayaan 

Besarnya kebebasan yang diberikan orang tua kepada 

anaknya, jenis pekerjaan orang tua dan jumlah serta urutan 

anak dalam keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar 

dalam perkembangan prestasi. Produk-produk kebudayaan 

pada suatu daerah seperti cerita rakyat, sering mengandung 

tema prestasi yang bisa meningkatkan semangat. 

b. Peranan Konsep Diri 

Konsep diri merupakan bagaimana individu berpikir 

tentang dirinya sendiri. Apabila individu percaya bahwa 

dirinya mampu untuk melakukan sesuatu, maka individu akan 

termotivasi untuk melakukan hal tersebut sehingga 

berpengaruh dalam tingkah lakunya. 

c. Pengaruh dari Peran Jenis Kelamin 

Prestasi akademik yang tinggi biasanya diidentikkkan 

dengan maskulinitas, sehingga banyak wanita yang belajar 

tidak maksimal khususnya jika wanita tersebut berada diantara 

pria. Pada wanita terdapat kecenderungan takut akan 

kesuksesan, yang artinya pada wanita terdapat kekhawatiran 

bahwa dirinya akan ditolak oleh masyarakat apabila dirinya 
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memperoleh kesuksesan, namun sampai saat ini konsep 

tersebut masih diperdebatkan. 

d. Pengakuan dan Prestasi 

Individu akan berusaha bekerja keras jika dirinya merasa 

diperdulikan oleh orang lain. Dimana prestasi sangat 

dipengaruhi oleh peran orang tua, keluarga dan dukungan 

lingkungan tempat dimana individu berada. Individu yang 

diberi dorongan untuk berprestasi akan lebih realistis dalam 

mencapai tujuannya. 

Sedangkan dilain pihak Soemanto (2006) menyatakan 

faktor yang mempengaruhi prestasi dan tingkah laku individu 

adalah : 

a) Konsep Diri 

Pikiran atau persepsi individu tentang dirinya sendiri, 

merupakan faktor yang penting mempengaruhi prestasi dan 

tingkah laku individu. 

b)Locus of Control 

Dimana individu merasa melihat hubungan antara tingkah 

laku dan akibatnya, apakah dapat menerima tangung jawab 

atau tidak atas tindakannya. Locus of control mempunyai dua 

dimensi, yakni dimensi eksternal dan dimensi internal. 

Dimensi eksternal akan menganggap bahwa tanggung jawab 

segala perbuatan berada diluar diri pelaku. Sedangkan dimensi 

internal melihat bahwa tanggung jawab segala perbuatan 

berada pada diri sipelaku. Individu yang memiliki locus of 
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control eksternal memiliki kegelisahan, kecurigaan dan rasa 

permusuhan. Sedangkan individu yang memiliki locus of 

control internal suka bekerja sendiri dan efektif. 

c) Kecemasan Yang Dialami 

Kecemasan merupakan gambaran emosional yang 

dikaitkan dengan ketakutan. Dimana dalam proses belajar 

mengajar, individu memiliki derajat dan jenis kegelisahan 

yang berbeda. 

d) Motivasi Hasil Belajar 

Jika motivasi individu untuk berhasil lebih kuat dari pada 

motivasi untuk tidak gagal, maka individu akan segera merinci 

kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Sebaliknya, jika 

motivasi individu untuk tidak gagal lebih kuat, individu akan 

mencari soal yang lebih mudah atau lebih sukar. 

2.4.4  Ciri-Ciri Individu Yang Berprestasi 

Setiap individu yang telah terpenuhi kebutuhan pokoknya 

pastilah sedikit banyak memiliki keinginan berprestasi. Namun 

yang membedakan antara individu yang memiliki keinginan 

berprestasi tinggi dan rendah adalah keinginan dirinya untuk 

dapat menyelesaikan sesuatu dengan baik (Rola, 2006). 

Sobur (2006) menyatakan bahwa ciri individu yang 

memiliki keinginan berprestasi tinggi adalah, berprestasi 

dihubungkan dengan seperangkat standar. Seperangkat standar 

tersebut  dihubungkan dengan prestasi orang lain, prestasi diri 
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sendiri yang lampau, serta tugas yang harus dilakukan. Memiliki 

tanggung jawab peribadi terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan. Adanya kebutuhan untuk mendapatkan umpan balik 

atas pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat diketahui dengan 

cepat hasil yang diperoleh dari kegiatannya, lebih baik atau lebih 

buruk. Menghindari tugas-tugas yang sulit atau terlalu mudah, 

akan tetapi memilih tugas yang tingkat kesulitannya sedang. 

Inovatif, yaitu dalam melakukan suatu pekerjaan dilakukan 

dengan cara yang berbeda, efisien dan lebih baik dari pada 

sebelumnya. Hal ini dilakukan agar individu mendapatkan cara 

yang lebih baik dan menguntungkan dalam pencapaian tujuan. 

Tidak menyukai keberhasilan yang bersifat kebetulan atau karena 

tindakan orang lain, dan ingin merasakan kesuksesan atau 

kegagalan disebabkan oleh tindakan individu sendiri. 

Dengan demikian individu yang memiliki keinginan untuk 

berprestasi tinggi adalah individu yang memiliki standar 

berprestasi, memiliki tanggung jawab pribadi atas apa yang 

dilakukannya, individu lebih suka bekerja pada situasi dimana 

dirinya mendapat umpan balik sehingga dapat diketahui seberapa 

baik tugas yang telah dilakukannya, individu tidak menyukai 

keberhasilan yang bersifat kebetulan atau karena tindakan orang 

lain, individu lebih suka bekerja pada tugas yang tingkat 

kesulitannya menengah dan realisitis dalam pencapaian 

tujuannya, individu bersifat inovatif dimana dalam melakukan 

tugas selalu dengan cara yang berbeda, efisien dan lebih baik dari 
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yang sebelumnya, dengan demikian individu merasa lebih dapat 

menerima kegagalan atas apa yang dilakukannya. 

 

2.5.Alkohol 

2.5.1.Pengertian Alkohol 

Alkohol dapat didefinisikan sebagai suatu cairan yang 

tidak berwarna, mudah menguap, pedas atau tajam, cairan 

(C2H5OH) yang dapat terbakar seperti bensin, digunakan  

diindustri dan dalam obat, elemen pembekuan dari   minuman 

whisky,  anggur,   bir,  dan  minuman keras berfermentasi atau 

sulingan lainnya dan juga disebut ethyl alcohol atau di singkat 

ethanol (sutrisno,2005). 

Alkohol merupakan senyawa organik yang mengandung 

gugus hidroksil (-OH). Berdasarkan letak atom karbon (C) tempat 

berikatannya gugus OH, alkohol diklasifikasikan menjadi primer, 

sekunder dan tersier (Casmini,2006). 

Alkohol adalah devirat dari hidroksi yang mempunyai 

ikatan langsung maupun rantai cabang dari alifatik hidrokarbon. 

Bentuk rantai alkohol yang sering ditemukan adalah yang 

mengandung tiga gugus hidroksil dengan ikatan satu rantai 

karbon. Sedangkan jenis alkohol lainnya ialah alkohol yang 

mengandung lebih dari satu gugus hidroksi dalam satu atom 

karbon. Jenis alkohol yang kedua inilah yang bersifat toksik yaitu 

etanol (ethyl alkohol), metanol (methyl alkohol) dan 
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(isopropanolalkohol). Pada umumnya semakin panjang rantai 

karbon maka semakin tinggi daya toksisitasnya (Darmono,2006). 

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan alkohol 

merupakan cairan yang tidak berwarna dan merupakan senyawa 

organik yang mengandung etanol, metanol dan isopropanol 

digunakan di industri dan juga sebagai elemen memabukan dari 

minuman keras. 
 

2.5.2.Jenis-Jenis Minuman Beralkohol 

Jenis-jenis minuman beralkohol terdiri dari tiga golongan 

yang ditinjau dari kadar alkohol yang ada dalam berbagai jenis 

dan kemasan minuman yang ada. Menurut (Peraturan Menteri 

Kesehatan No.86/1977) minuman beralkohol terbagi dalam tiga 

golongan yaitu : 

a. Golongan A 

Golongan A adalah minuman berkadar etanol alkohol 01% 

- 05% 

Contoh : Bir, Greensand. 

b. Golongan B 

Golongan B adalah golongan minuman etanol alkohol 05% 

- 20%. 

Contoh : Anggur kolesom. 

c. Golongan C 

Golongan C adalah minuman berkadar etanol alkohol 20% - 

50%. 
Contoh : Vodka, Mansion House. 
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2.5.3. Perilaku Konsumsi Alkohol 

Kebutuhan yang tidak terpuaskan pada diri remaja akan 

menyebabkan timbulnya perasaan frustrasi yang umumnya akan 

mengganggu berfungsinya kemampuan secara optimal. Remaja 

menjadi kurang dapat berpikir secara rasional dan kurang mampu 

mengarahkan masalah secara efektif, sehingga remaja akan 

terjerumus ke dalam perilaku negatif. Selain memiliki ciri khas di 

atas, remaja juga memiliki minat-minat khusus, seperti minat 

rekreasi, minat sosial, minat pribadi, minat pada pendidikan, 

minat pada pekerjaan, minat pada agama dan minat pada simbol 

status (Hurlock, 1999). 

Berdasarkan uraian beberapa teori mengenai perilaku, 

minuman beralkohol dan masa remaja maka dapat disimpulkan 

bahwa perilaku minum minuman beralkohol pada remaja adalah 

tindakan minum minuman beralkohol pada remaja yang 

berusia12-21 tahun yang terjadi karena adanya rangsangan atau 

stimulus baik dari dalammaupun dari luar individu yang dapat 

diamati atau dipelajari. 

Aspek perilaku menurut Triford (Indraningtyas, 2003) 

dibagi menjaditiga yaitu : 

a. Frekuensi, yaitu sering tidaknya perilaku tersebut 

muncul. Frekuensi digunakanuntuk mengetahui 

sejauhmana seseorang menyalahgunakan 

minumanberalkohol dengan menghitung jumlah 

munculnya perilaku tersebut. 
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b. Lamanya berlangsung, yaitu waktu yang diperlukan 

seseorang untuk melakukansetiap tindakan. Suatu 

perilaku mempunyai pemulaan dan akhir tertentu, 

tetapidalam jangka waktu yang berbeda untuk masing-

masing peristiwa, makapengukuran dengan lamanya 

berlangsung akan lebih bermanfaat. Aspek 

lamanyaberlangsung sangatlah berperan penting untuk 

menyatakan secara jelas danterperinci perubahan 

dalam perilaku. 

c. Intensitas, yaitu banyaknya daya yang dikeluarkan 

oleh perilaku tersebut. Aspekintensitas digunakan 

untuk mengukur seberapa dalam dan seberapa 

banyakseseorang meminum minuman beralkohol. 

Karamoy (2004,2) menyebutkan bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhiperilaku minum minuman beralkohol yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal, antara lain : faktor kepribadian anak 

(termasuk didalamnyaharga diri), pengaruh usia, 

pandangan atau keyakinan yang salah terhadap 

dirisendiri, religiusitas dan ego yang tidak realistis. 

b. Faktor eksternal, antara lain : keluarga, lingkungan 

tempat tinggal,konformitas kelompok, keadaan 

sekolah dan pendidikan. 
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2.5.4. Faktor Yang Mendorong Untuk Mengkonsumsi 

Minuman Beralalkohol. 

Latarbelakang yang mendorong seseorang untuk 

mengkonsumsi minuman beralkohol sangatlah bervariasi. Ada 

yang sekedar coba-coba yang kemudian menyebabkan suatu 

tagihan yang pada akhirnya menjadi suatu ketergantungan. 

Adapula faktor-faktor pekerjaan dan profesi seseorang. Selain itu 

pula yang disebabkan untuk mengurangi ketegangan, 

ketergantungan, kecemasan dan beberapa masalah jiwa lainnya. 

Tak jarang orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol 

merupakan bentuk pelarian terhadap masalah-masalah yang 

dihadapinya. Selain itu mengkonsumsi alkohol dapat pula 

disebabkan oleh aspek positif karena dapat menimbulkan 

perasaan bahagia, perasaan percaya diri dan euforia pada 

seseorang. konsumsi alkohol juga dapat disebabkan oleh faktor 

genetik (Fauziah, 2004). 

Menurut Hawari (2000), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi alkohol, meliputi: 

a) Faktor Keluarga 

Diantara faktor penyebab lainnya, keluarga selalu 

menjadi tersangka utama penyebab penyalahgunaan 

alkohol. Pasalnya keluarga merupakan lingkungan 

terdekat yang secara tidak langsung mempengaruhi 

kepribadian dan prilaku. 
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b) Faktor Pribadi 

Kepribadian penggunaan alkohol juga turut berperan 

dalam prilaku ini. Pada remaja, biasanya penyalahgunaan 

alkohol memiliki konsep diri dan harga diri yang rendah. 

Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai 

ketidakmampuan individu mengekspresikan emosinya 

secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif dan cendrung 

depresi. Hal ini turut mempengaruhi. 

c) Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) 

Kelompok atau teman sebaya yang menggunakan alkohol 

memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk 

mempengaruhi orang-orang disekitarnya untuk 

menggunakan alkohol. 

d) Faktor Kesempatan 

Semakin mudahnya untuk mendapatkan minuman 

alkohol, bisa dibilang sebagai pemicu penyebab maraknya 

pengkonsumsi minuman alkohol saat ini.  

 
2.5.5.Bahaya dan Dampak Alkohol 

Masalah yang ditimbulkan akibat alkohol cukup banyak 

apalagi bila seseorang telah kecanduan alkohol, maka masalah 

yang timbul bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi 

teman, keluarga, tetangga atau masyarakat, perusahaan dan 

pemerintah. Minuman beralkohol berbahaya karena dalam 

meminum beralkohol tidak hanya terkandung etanol (etil alkohol) 
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tetapi juga dapat mengandung metanol (metil alkohol) yang 

berbahaya. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai atau tidak 

murni dan proses pembuatan yang kurang terkontrol, merupakan 

penyebab adanya metanol dalam minuman beralkohol (Casmini, 

2006). 

Penggunaan alkohol dalam jumlah yang berlebihan bisa 

merusak berbaga organ di tubuh, terutama hati, otak dan jantung. 

Efek jangka panjang dari alkohol pada otak yaitu mengakibatkan 

kebingungan, kurangya berkordinasi dan ingatan jangka pendek 

menjadi buruk, sehingga dapat juga berpengaruh pada prestasi 

akademis seseorang terutama bagi pelajar atau mahasiswa yang 

mengalami kecanduan atau ketergantungan alkohol (Sutrisno, 

2005). 

Bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat minuman 

keras atau kecanduan alkohol bagi peminum sendiri adalah 

terganggunya kesehatan fisik dan mental (psikologis). Walaupun 

demikian, tingkat metabolisme alkohol pada setiap orang berbeda 

bergantung pada jenis kelamin, berat badan, jumlah atau volume 

darah pada sistim peredaran darah dan juga faktor genetik 

(Casmini, 2006). 

Alkohol adalah zat pengalih suasana hati. Zat tersebut, 

merupakan sebuah depresan yang mengurangi aktifitas otak dan 

sistem saraf. Minuman alkohol mengandung zat etanol dan 

mempunyai warna dan rasa yang berbeda-beda, tergantung 

bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan. Alkohol tersaji 
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dalam banyak variasi termasuk bir, anggur, brandy, arak, whisky 

dan lain-lain. Dampak dari alkohol pada penggunanya beragam 

pada setiap orang dan tergantung pada seberapa banyak dan 

seberapa cepat alkohol yang dikonsumsi, berat dan ukuran tubuh, 

kondisi kesehatan, khususnya seberapa baik kerja hati pada 

tubuh, ketika alkohol dikonsumsi pada perut yang kenyang atau 

kosong, usia dan jenis kelamin, anak muda dan wanita biasanya 

lebih banyak terpengaruh oleh alkohol, apakah alkohol 

dikonsumsi bersama dengan obat-obatan lain atau tidak 

(Arifin,2008). 

Alkohol memiliki dampak langsung dan dampak jangka 

panjang terhadap peminum minuman beralkohol, yaitu badan 

terasa santai, kehilangan pengendalian diri, pergerakan badan 

yang tidak terkendali, pandangan kabur, bicara tidak jelas, mual 

dan muntah-muntah dan kehilangan kesadaran. Dampak jangka 

panjang yaitu perut terasa terbakar, kerusakan hati, kerusakan 

otak, kehilangan daya ingat, kebingungan ketidak stabilan jantung 

dan darah, depresi dan masalah sosial berupa kecanduan alkohol, 

kriminal dan masalah keluarga (Darmono, 2006). 

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

alkohol dapat menimbulkan masalah bagi orang yang 

mengkonsumsi secara berlebihan karena alkohol mengandung zat 

yang berbahaya. Selain tiu penggunaan alkohol secara berlebihan 

dapat merusak berbagai organ tubuh terutama hati, otak dan 

jantung sehingga dapat berpengaruh buruk atau menurunkan 
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prestasi akademik seorang pelajar atau mahasiswa yang 

mengalami kecanduan alkohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


